
Zpráva	o	reprezentaci	v	disciplíně	skoky	2015-2016	
	
Senioři	
	
FEI	Furusiyya	Nations	Cup	2015	
	
Kromě	mnoha	 dílčích	 úspěchů	 našich	 reprezentantů	 na	 národní	 i	mezinárodní	
jezdecké	 scéně	 patřilo	 k	top	 umístěním	 sezony	 2015	 rozhodně	 historické	
vítězství	 českého	 seniorského	 týmu	 v	seriálu	 FEI	 Furusiyya	 Nations	 Cup	 2015	
v	Divizi	2.	Zde	se	našim	jezdcům	podařilo	za	celou	sezonu	získat	nejvyšší	celkový	
počet	 345	 bodů	 před	 Polskem	 na	 2.	místě	 a	 Ukrajinou	 na	 3.	místě.	 V	průběhu	
sezony	náš	tým	zvítězil	v	PN	na	CSI4	v	rakouském	Linzi,	získal	2.	místo	na	CSI3	
v	Budapešti	a	3.	místo		na	CSI3	v	Arezzu	a	dle	pravidel	tohoto	seriálu,	znamenalo	
celkové	prvenství	v	seriálu	postup	našeho	týmu	do	Divize	1	pro	sezonu	2016.		
	
Tým	jezdil	ve	složení:	
Aleš	Opatrný	
Zuzana	Zelinková	
Ondřej	Zvára	
Emma	Augier	De	Moussac	
	
Český	seniorský	tým	se	rovněž	pokoušel	v	létě	2015	o	splnění	kvalifikace	na	OH	
pro	 družstva	 divize	 C.	 V	 neděli	 2.	 srpna	 se	 9	 týmů	 utkalo	 v	Šamoríně	 v	 areálu	
Elements	Resort	o	možnost	 startu	na	olympijských	hrách	v	Riu	2016.	Bohužel,	
podle	 očekávání	 zvítězila	 a	 kvalifikaci	 získala	 Ukrajina	 (17	 tr.b.),	 která	 se	
účastnila	již	OH	v	Hongkongu	i	Londýně.	Česká	republika	skončila	ve	dvoukolové	
soutěži	hned	za	ukrajinským	týmem	s	rozdílem	14	trestných	bodů.		
	
Aleš	Opatrný	–	boj	o	kvalifikaci	na	OH	2016	v	Riu	
	
S	ohledem	na	to,	že	se	našemu	týmu	nepodařilo	získat	kvalifikaci	na	OH	v	Riu	v	
družstvech,	 rozhodl	 se	 sponzor	 Aleše	 Opatrného,	 Czech	 Equestrian	 Team,		
podpořit	svého	 jezdce	a	pokusit	se	o	kvalifikaci	v	 jednotlivcích.	Mistr	republiky	
ve	skákání	v	kategorii	seniorů	pro	rok	2015	i	2016	a	jezdec	umístěný	v	současné	
době	 na	 102.	 místě	 ve	 světovém	 žebříčku	 Longines	 Ranking	 Aleš	 Opatrný	 se	
v	prosinci	2015	přesunul	na	závody	do	Kataru	a	Spojených	arabských	emirátů.	V	
těchto	 zemích	 se	 Aleš	 se	 svými	 koňmi	 Acovarem,	 Fakirem	 VDL	 a	 Apolem	 v	
zimních	měsících	účastnil	kvalifikačních	závodů,	 jejichž	cílem	byl	zisk	takového	
počtu	 bodů,	 aby	 se	 v	 žebříčku	 skupiny	 C	 posunul	 na	 první	 místo	 a	 získal	 tak	
kvalifikaci	 na	 OH	 v	Rio	 de	 Janeiro	 2016.	 Přestože	 Aleš	 získal	 několik	 velmi	
cenných	umístění	v	průběhu	těchto	závodů	a	podával	s	Acovarem	profesionální	
sportovní	 výkony,	 podle	 konečného	 výsledku	 uveřejněného	 ve	 výsledném	
žebříčku,	získal	finální	druhé	místo	a	o	pouhých	34,5	bodu	se	umístil	za	vítězným	
tureckým	jezdcem	Omarem	Karaevlim.		
	
Musíme	velmi	ocenit	Alešovo	úsilí	a	výtečné	výsledky	při	plnění	této	kvalifikace	a	
zároveň	samozřejmě	i	celoroční	nasazení	a	výkony	všech	členů	reprezentačního	
A	týmu.	Rádi	bychom	také	poděkovali	majitelům	a	sponzorům		koní,	kteří	těmto	



jezdcům	umožnili	účast	na	vrcholných	mezinárodních	závodech	a	významně	tak	
také	přispěli		ke	zvýšení	povědomí	o	českém	jezdeckém	sportu	u	širší	veřejnosti	i	
v	zahraničí.		
	
Děti,	junioři	a	mladí	jezdci	
	
Mladá	reprezentace	se	v	průběhu	sezony	2015	účastnila	celkem	5	oficiálních	
výjezdů	na	CSI3	Linz,	CSIO	–	Ch,J,YR	Lamprechtshausen	,	CSI	Olomouc,	CSIO-Ch,	J,	
YR	a	ME	–	Ch,J,YR	ve	Wiener	Neustadt	
	

• ME	Ch,J,YR		Wiener	Neustadt,	Austria	10.8.-16.8	
	
Vrcholnými	mezinárodními	 závody	 v	kategorii	 děti,	 junioři	 a	mladí	 jezdci	 bylo	
ME,	které	se	konalo	v	rakouském	Wiener	Neustadt.	Účastnili	se	jezdci:	

Děti:	 Sofie	 Najmanová,	 Daniel	 Pospěch,	 František	 Stružinský,	 Sára	 Finsterle,	
Tereza	Markusková	

Junioři:	 Václav	 Nágr,	 Kateřina	 Kučerová,	 Kateřina	 De	 Jagerová,	 Francesca	
Kolowrat-Krakowská,	Petra	Boháčová	

Mladí	jezdci:	Ondřej	Málek,	Anna	Kellnerová	

Vedoucím	výjezdu	byl	Zdeněk	Žíla.	

Děti	 získaly	 v	 soutěži	 týmů	 11.místo	 z	 22	 družstev.	 Junioři	 dokončili	 v	 soutěži	
družstev	na	12.	místě	z	21	týmů.	Jedinou	českou	jezdkyní,	která	se	v	jednotlivcích	
probojovala	až	do	finále	ME	a	to	v	juniorské	kategorii,	byla		Francesca	Kolowrat-
Krakowská	 s	klisnou	 Vorieta,	 která	 získala	 konečné	 15.místo	 z	celkem	 109	
startujících.	

	
2016	
	
V	roce	2016		se	seniorský	A	tým	zúčastnil	4	oficiálních	výjezdů	v	rámci	Furusiyya	
FEI	Nations	Cup,	B	seniorský	tým	naplánované	dva	výjezdy	na	CSIO3-W	Celje	a	
CSIO3	 Šamorín.	 Mladá	 reprezentace	 se	 účastnila	 4	 oficiálních	 výjezdů	 a	 to	 na	
CSIO	 -	Ch,	 J,	 YR	Lamprechtshausen,	CSIO	 -	Ch,	 J,	 YR	Ciekocinko,	CSI	Olomouc	a	
vrcholem	sezony	pak	bylo	ME	v	Millstreet	v	Irsku.	
	
A	seniorský	tým	
	
Do	reprezentačního	seniorského	kádru	A	pro	sezonu	2016	byli	zařazeni	jezdci:		
	
Aleš	Opatrný,	Zuzana	Zelinková,	Ondřej	Zvára,	Emma	Augier	De	Moussac,	Anna	
Kellnerová	 a	 Kamil	 Papoušek.	 Původně	 byl	 v	 tomto	 týmu	 i	 Jiří	 Hruška,	 ale	 s	
ohledem	na	zranění	svého	koně	se	nemohl	zúčastnit	žádného	výjezdu	v	průběhu	
sezony.	



Pro	sezonu	2016	jsme	byli	v	rámci	FEI	Furusiyya	Nations	Cup	Series	zařazeni	do	
Divize	1	.	Závody,	na	kterých	nám	měly	být	započítávány	body,	byly:	
	
CSIO5	Lummen	,	Belgie	
CSIO5	St.Gallen,	Švýcarsko	
CSIO5	Falsterbo,	Švédsko	
CSIO5	Dublin,	Irsko	
	
	

• CSIO5	Lummen	27.4.-1.5.2016	
	
Na	první	bodované	závody	v	belgickém	Lummenu	vyjel	náš	A	tým	ve	složení:	
	
Aleš	Opatrný,	Zuzana	Zelinková,	Ondřej	Zvára,	Kamil	Papoušek,	Emma	Augier	De	
Moussac	a	vedoucím	výjezdu	byla	Markéta	Šveňková.			
	
Jezdci	 se	 kromě	 CSIO5	 měli	 účastnit	 i	 CSI2.	 Bohužel,	 s	 ohledem	 na	 nepřízeň	
počasí	a	naprosto	nevyhovující	kvalitu	povrchu	na	všech	kolbištích,	byly	závody	
CSIO5	druhý	den	po	příjezdu	našich	reprezentantů	zrušeny.	 	V	noci	navíc	 ještě	
došlo	 k	 velmi	 nepříjemnému	 incidentu,	 kdy	 se	 3	 koně	 jezdce	 Zváry	
neobjasněným	 způsobem	 dostali	 ven	 ze	 svých	 boxů	 a	 vzhledem	 k	 naprosté	
absenci	security	 i	dále	mimo	objekt	stájí	a	v	silném	dešti	se	pohybovali	několik	
hodin	 volně	 po	 celém	 areálu	 závodiště	 i	 mimo	 něj.	 Všechny	 koně	 museli	 být	
ošetřeni	veterinární	lékařkou	a	nemohli	se	účastnit	závodů.	O	celé	záležitosti	pak	
vedoucí	 výjezdu	 jednala	 s	 organizátorem	a	 sborem	 rozhodčích	 a	 byla	 společně	
sepsána	 zpráva,	 která	 byla	 zaslána	 na	 naši	 národní	 Federaci	 i	 na	 FEI.	 Do	
dnešního	dne	nebylo	zjištěno,	jak	a	z	jakého	důvodu	k	celému	incidentu	došlo.		
Tím,	 že	 bylo	 toto	 kolo	 seriálu	 Furusiyya	 FEI	 Nations	 Cup	 zrušeno,	 došlo	 dle	
pravidel	k	tomu,	že	po	skončení	celé	série	byl	našemu	týmu	za	toto	kolo	přidělen	
průměrný	bodový	příděl	vypočítaný	ze	zbývajících	3	absolvovaných	kol.	
	

• CSI5	St.Gallen	2.	-	5.6.2016	
	
Do	švýcarského	St.Gallenu	vyjeli	 jezdci:	Aleš	Opatrný,	Zuzana	Zelinková,	Ondřej	
Zvára,	 Emma	 Augier	 De	 Moussac	 a	 Anna	 Kellnerová.	 Vedoucím	 výjezdu	 byla	
Markéta	Šveňková.	Po	prvním	soutěžním	dni	bylo	po	společné	schůzce	jezdců	a	
trenérů	určeno	definitivní	složení	týmu	pro	PN:	
 
Zuzana	Zelinková	-	Caleri	
Anna	Kellnerová	–	Classic	
Emma	Augier	De	Moussac	–	Charly	Brown	
Aleš	Opatrný	–	Acovaro	
 
Český	 tým	 dokončil	 po	 obou	 kolech	 na	 8.místě,	 což	 podle	 pravidel	 znamenalo	
bodový	 příděl	 45	 bodů.	 Nejlepšího	 výsledku	 se	 podařilo	 dosáhnout	 nejmladší	
jezdkyni	Anně	Kellnerové	 s	Classicem,	 která	 si	 v	každém	kole	 připsala	 pouze	4	
trestné	body	a	ve	druhém	kole	absolvovala	s	jednou	chybou	i	Zuzana	Zelinková	
s	Calerim.	Výkon	Anny	Kellnerové	je	velkým	příslibem,	že	nám	v	mladém	kádru	
vyrůstají	do	budoucna	perspektivní	posily.	



	
Kromě	 PN	 získali	 naši	 jezdci	 v	St.Gallenu	 i	 další	 významná	 umístění,	 např.	 v	
soutěži	 140	 cm	 se	 dva	 jezdci	 umístili	 do	 10.	 místa	 s	finanční	 odměnou	 –	 Aleš	
Opatrný	s	Quintou	na	5.	místě	a	Emma	Augier	De	Moussac	s	Divou	na	9.	místě.	
Ondřej	 Zvára	 s	Carmen	 a	 Zuzana	 Zelinková	 s	Calerim	 se	 také	 kvalifikovali	 do	
nedělní	GP.		
	
	

• CSIO5	Falsterbo,	Švédsko	2.-5.7.2016	
	
Výjezdu	do	Švédska	se	účastnili:	Aleš	Opatrný,	Zuzana	Zelinková,	Ondřej	Zvára,	
Emma	Augier	De	Moussac	a	jako	náhradník	Kamil	Papoušek.	Vedoucím	týmu	byl	
Bohumil	Rejnek.	
	
Tým	do	PN	byl:	
Zuzana	Zelinková	-	Caleri,	Emma	Augier	De		Moussac	–	Charly	Brown,	Ondřej	
Zvára	–	Cento	Lano,		Aleš	Opatrný	–	Dimaro	van	de	Looise	Heide		

Bohužel	 první	 kolo	 se	 nepovedlo	 Emmě,	 která	 získala	 27	 trestných	 bodů,	 do	
druhého	kola	 jsme	 tak	postupovali	 se	13	 trestnými	body,	 se	 stejným	bodovým	
skóre	 jako	 Irsko.	Druhé	kolo	 již	bylo	o	poznání	 lepší,	 ale	 zisk	17	 trestných	nás	
odsunul	 na	 poslední	 8	 místo.	 Skvěle	 zajela	 bez	 trestných	 bodů	 v	prvním	 kole	
Zuzana	 Zelinková	 s	Calerim	 a	 ve	druhém	 kole	 se	 čistý	 parkur	 podařil	 Ondrovi	
Zvárovi	s	Cento	Lanem.	Skončili	jsme	na	8.	místě	s	bodovým	přídělem	45	bodů.	
	
Dalším	 skvělým	 úspěchem	 pro	 náš	 tým	 ve	 Švédsku	 bylo	 vítězství	 Aleše	
Opatrného	s	koněm	Acovaro	v	Derby.		Čistý	výkon	v	této	soutěži	předvedli	pouze	
2	jezdci	a	v	rozeskakování	si	pak	lépe	vedl	a	zvítězil	náš	jezdec.		
	
V	GP	 Falsterbo	 se	 z	našich	 jezdců	 nejlépe	 dařilo	 Kamilovi	 Papouškovi	
s	Centisimem,	kteří	dokončili	s	jednou	chybou	v	1.	kole	a	umístili	se	na	19.	místě.	
	

• CSIO5	Dublin,	Irsko	20.-24.7.2016	
	
V	posledním	kole,	ve	kterém	mohl	náš	tým	získat	cenné	body,	bojovali:	

Kamil	Papoušek	-	Centisimo	,	Emma	Augier	de	Moussac-Charly	Brown,	Ondřej	
Zvára	-	Cento	Lano,	Aleš	Opatrný	-	Dimaro	van	de	Looise	Heide		

Vedoucím	týmu	byl	Bohumil	Rejnek.	
	
Nejlepšího	výsledku	v	PN	dosáhl	Aleš	Opatrný,	který	s	Dimarem	inkasoval	v	obou	
kolech	vždy	pouze	4	 trestné	body,	 stejný	výsledek	měl	ve	druhém	kole	 i	Kamil	
Papoušek	 s	Centisimem	 a	 Ondřej	 Zvára	 s	Cento	 Lanem.	 Celkový	 výsledek	 30	
trestných	bodů	po	obou	kolech	znamenal	opět	8.	místo	a	45	bodů.	
	
Velkým	 úspěchem	 bylo	 2.místo	 Kamila	 Papouška	 s	koněm	 Flying	 ve	
finále	 	CSI1YH	pro	sedmileté	koně,	4.	místo	Emmy	Augier	De	Moussac	s	klisnou	



Kanonja	 ve	dvoukolové	 soutěži	 150/160	 cm	 a	 6.	místo	Ondřeje	 Zváry	 s	koněm	
Cento	Lano	v	GP	Dublin.	

	
Naši	 jezdci	 se	bohužel,	neprobojovali	do	 finále	FEI	Furusiya	Nations	Cup	2016,	
které	se	konalo	v	Barceloně		a	pro	příští	sezonu	2017	sestupují	opět	do	Divize	2.	
Přesto	 je	 nutné	 ocenit	 jejich	 skvělé	 sportovní	 výkony	 a	 především	bojovnost	 a	
snahu	 o	 dosažení	 co	 nejlepšího	 výsledku	 ve	 všech	 kolech	 seriálu.	 Dosahovali	
podobných	výsledků,	se	kterými	se	jim	dařilo	vítězit	v	Divizi	2,	ale	v	Divizi	1	byla	
konkurence	 několikanásobně	 těžší	 a	 jejich	 konkurenty	 byli	 jezdci	 a	 koně	
zařazení	 na	 nejvyšších	 místech	 světové	 žebříčku	 FEI	 Longines	 Ranking.	 Naši	
reprezentanti	 podávali	 srovnatelné	 výkony	 jako	 jejich	 konkurenti	 a	 patří	 jim	
velký	 dík	 za	 skvělou	 reprezentaci,	 kterou	 velmi	 ocenili	 i	 nejvyšší	 představitelé	
FEI	 a	 organizátoři	 jednotlivých	 kol	 série,	 kterých	 jsme	 se	 účastnili.	 Odrazem	
jejich	působení	na	těchto	prestižních	závodech	je	určitě	i	poměrně	velký	zájem	o	
náš	 tým	 ze	 strany	 zahraničních	 médií,	 která	 se	 o	 výkonech	 našich	 jezdců	
vyjadřovala	 tak,	 že	 jsou	 velkým	 příslibem	 pro	 budoucnost	 jezdeckého	 sportu.	
Jezdci	 získali	 i	 několik	 pozvání	 do	 příští	 sezony	 ze	 strany	 organizátorů	 např.	
závodů	 v	Dublinu	 a	 Falsterbo.	 Poděkování	 patří	 i	 všem	 majitelům	 koní	 a	
sponzorům	našich	reprezentantů,	kteří	je	podporovali.	
	
Reprezentační	B	tým	
	
Do	B	kádru	byli	do	sezony	2016	zařazeni	jezdci:	
Nikola	 Bieliková	 ,	 Zdeněk	Hruška,	 Jaroslav	 Jindra,	 Josef	 Kincl	 ,	Marek	Klus,	 Jiří	
Papoušek,		Barbora	Tomanová	,	Vladimír	Tretera		
	

• CSIO3-W	Celje,	Slovinsko	12.	-	15.05.2016	
	
Závody	ve	slovinském	Celje	byly	původně	zařazeny	do	plánu	B	reprezentačního	
seniorského	 týmu.	 Tomu	 se	 ale,	 bohužel,	 v	tomto	 termínu	 nepodařilo	 sestavit	
tým	 i	 s	ohledem	 na	 zdravotní	 kondici	 některých	 koní.	 Z	tohoto	 důvodu	 se	
nakonec	 účastnili	 pouze	 dva	 zástupci	 A	 týmu,	 a	 to	 Aleš	 Opatrný	 a	 Kamil	
Papoušek.		
První	den	závodů	obsadil	Kamil	Papoušek	s	Friscem	v	parkuru	125/130	cm	pro	
mladé	 koně	7.	místo.	Aleš	Opatrný	 a	Dysart	 van	T&L	 zvítězil	 v	sobotním	 finále	
soutěží	 pro	mladé	 koně	 130/135	 cm.	 O	 další	 české	 úspěchy	 se	 postaral	 Kamil	
Papoušek,	 když	 dokončil	 se	 svými	 koňmi	 třikrát	 v	elitní	 desítce.	 V	rámci	 Silver	
Tour	 (140	 cm)	 se	 po	 bezchybném	 výkonu	 s	koněm	 Flying	 umístil	 osmý	 a	 s	
Centisimem	 (Gold	 Tour	 150	 cm)	 a	 Chaccinue	 (Medium	 Tour	 130	 cm)	 obsadil	
dvakrát	5.místo.	
Na	startu	hlavní	soutěže	mezinárodních	závodů	CSIO3*-W	Grand	Prix	se	v	neděli	
15.	 května	postavili	 Aleš	Opatrný	 s	Acovarem	a	Kamil	 Papoušek	 s	 Centisimem.	
Oba	naši	 reprezentanti	 jednou	chybovali	a	dokončili	Kamil	na	14.	a	Aleš	na	16.	
místě.	
	
	
	
	



• CSIO3	Šamorín	28.	-	31.07.2016	
	
Výjezdu	na	Slovensko	se	zúčastnilo	5	jezdců,	pro	start	v	Poháru	národů	byly	
vybrány	tyto	dvojice:		
	
Jiří	 Papoušek	 -	 Capua,	 Josef	 Kincl	 -	 Cascar,	 Vladimír	 Tretera	 -	 Quentin,	 Zuzana	
Zelinková	-	Lukas	Ninja	a	Marek	Klus	-	Carison	
	
Vedoucí	družstva:	Jarmila	Beranová	
	
Celkem	 startovalo	 v	 PN	 13	 družstev.	 Marek	 Klus	 byl	 určen	 jako	 náhradník	 a	
podařilo	 se	 mu	 s	Al	 Camberem	 zvítězit	 v	 nedělní	GP	 CSI2.	 České	 družstvo	
dokončilo	v	prvním	kole	PN	s	10	tr.b.	a	postoupilo	s	tímto	výsledkem	do	druhého	
kola.	 Nejlépe	 se	 dařilo	 Jiřímu	 Papouškovi,	 který	 s	Capuou	 inkasoval	 pouze	 	 1	
trestný	 bod	 za	 překročení	 času	 a	 Vladimíru	 Treterovi,	 který	 absolvoval	 bez	
trestných	 bodů.	 Druhé	 kolo	 tým,	 bohužel,	 nedokončil	 a	 umístil	 se	 tak	 na	
posledním	8.	místě.	
	
Děti,	junioři	a	mladí	jezdci	
	
Do	kádru	mladých	reprezentantů	byli	zařazeni	tito	jezdci:	
Reprezentace	děti:	
Bubeníková	Adéla	
Matoušová	Tereza	
Miková	Markéta	
Novak	Anna	Lani	
Svěráková	Kateřina	
Svobodová	Tereza	
		
Reprezentace	junioři:	
De	Jagerová	Kateřina	
Kolowrat-Krakovská	Francesca	
Kučerová	Kateřina	
Markusková	Tereza	
Nágr	Václav	
Najmanová	Sofie	
Pospěch	Daniel	
Rodová	Michaela	
Stružinský	František	
Vegrichtová	Denisa	
		
Mladí	jezdci:	
Kellnerová	Anna	
Málková	Kateřina	
	

• CSIO-Ch,	J,	YR	Lamprechtshausen,	Rakousko13.-16.5.	2016		
	

Oficiálního	výjezdu	do	Rakouska	se	účastnilo	6	jezdců̊.	



Kategorie	děti:	Anna	Lani	Novak,	Tereza	Svobodová		

Junioři:	Sofie	Najmanová,	Kateřina	de	Jagerová,	Václav	Nágr	

Mladí	jezdci:	Alexandr	Baraldi		

Vedoucím	 výjezdu	 byl	 Zdeněk	 Žíla.	 V	 rámcových	 soutěžích	 v	 kategorii	 dětí	 se	
velmi	dobře	vedlo	Anně	Lani	Novak	s	klisnou	Taveta	HS,	v	parkuru	na	výšce	115	
cm	se	umístila	na	4.	místě̌	a	ve	stupňované	obtížnosti	do	120	cm	dokončila	na	5.	
místě̌.	Tereza	Svobodová	s	Terry	Z.	V	Grand	Prix	pro	děti	nastoupila	pouze	Anna	
Lani	Novak	s	Tavetou	HS.		

V	kategorii	 juniorů	se	na	parkuru	135	cm	dařilo	Kateřině	De	 Jagerová	 s	Candy	
Boyem,	když	zajela	bez	trestných	bodů	a	obsadila	19.	místo.	Pohár	národů	naši	
junioři	 absolvovali	 ve	 třech	 –	 Sofie	 Najmanová	 s	 Billy	 Baron	 Z,	 Kateřina	 De	
Jagerová	 s	 Candy	 Boyem	 a	 Václav	 Nágr	 s	 Normanem.	 Do	 druhého	 kola	 se,	
bohužel,	náš	tým	neprobojoval	a	obsadil	tak	poslední	8.	místo.	

	
• CSIO-Ch,	J,	YR		Ciekocinko,	Polsko	26. – 29.5.2016	

	
Baltica	Equestrian	Spring	Tour	byla	série	skokových	závodů	konaných	v	polském	
Ciekocinku.	Výjezdu	CSIO	se	účastnily	jezdkyně:	
Junioři:	Tereza	Markusková,	Sofie	Najmanová,	Kristýna	Hofmeisterová,	Michaela	
Rodová	
Děti:	Tereza	Jakubcová	
Vedoucím	výjezdu	byl	Miroslav	Půlpán.	
	
Nejvíce	 se	 naším	 jezdkyním	 dařilo	 v	sobotních	 soutěžích.	 Tereza	 Jakubcová	
obsadila	 s	 koněm	 Colmetta	 v	 dvoufázovém	 skákání	 v	 dětské	 kategorii	 krásné	
2.místo	 a	 juniorka	 Sofie	 Najmanov	 získala	 s	 Billy	 Baronem	 Z	 4.	 místo	 v	
juniorském	skákání.		
	
V	nedělním	Poháru	národů	startovaly	jezdkyně	ve	složení:	
Sofie	Najmanová	–	Stardano	
Kristýna	Hofmeisterová	–	Apollo	
Tereza	Markusková	-	Ilana	van	de	Eedthoek	
Michaela	Rodová	–	Aurena	
Jezdkyně	 po	 2.kole	 obsadily	 4.místo.	 Nejlépe	 se	 dařilo	Michaele	 Rodové,	 která	
v	1.kole	zajela	pouze	s	jednou	chybou	a	stejného	výsledku	dosáhla	v	kole	druhém	
i	Sofie	Najmanová.	
	

• CSI	Olomouc	23.	–	26.6.2016	
	

Výjezdu	mladé	reprezentace	na	CSI	Olomouc	se	účastnilo	celkem	8	jezdců:	

Junioři:	 Václav	 Nágr,	 Kateřina	 	De	 Jagerová,	 František	 Stružinský,	 Sofie	
Najmanová,	Matouš	Kořínek,	Kateřina	Kučerová			



Mladí	jezdci:	Anna	Kellnerová,	Kateřina	Málková			

V	zahajovacím	parkuru	do	130	cm	v	rámci	Junior	Tour	se	nejlépe	vedlo	Václavovi	
Nágrovi,	který	obsadil	3.	místo	s	Normanem	i	4.	místo	s	Calmem	a	na	5.	a	6.	místě	
se	umístila	Kateřina	De	Jagerová.   
Druhý	 parkur	 Junior	 Tour	 zvítězila	 Sofie	 Najmanová	 se	 Stardanem	 a	 ještě		
obsadila	3.	místo.	Kateřina	De	Jagerová	skončila	opět	5.	a	6.		

V	juniorské	GP	do	140	cm	obsadil	Václav	Nágr	2.	místo	s	Normanem	a	rovněž	i	4.	
místo	s	Calmem.	Sofie	Najmanová	skončila	na	místě	6.	a	8.		

Z	mladých	jezdců̊	se	zadařilo	Anně	Kellnerové	v	GP-	FEI	World	Cup	na	výšce	160	
cm,	 kde	 s	Classicem	 inkasovala	 pouze	 	 1trestný	 bod	 za	 překročený	 čas	 a	
dokončila	na	5.	místě.	

Kateřina	Málková	obsadila	8.místo	v	druhé	kvalifikaci	CSIU	25	EY	CUP	(140cm)	s	
Bugatti	vd	Dwerse	Hagen.		

	
• ME	–	Ch,J,YR	Milstreet	Irsko	25.	-	31.7.2016	

	
Na	ME	v	irském	Millstreet	jsme	měli	jednu	zástupkyni	v	každé	kategorii:	
Děti	–	Anna	Lani	Novak	a	Taveta	HS	
Junioři	-	Francesca	Kolowrat-Krakowská	a	Frascati	van	ter	Hulst		
Mladí	jezdci	-	Anna	Kellnerová	a	Classic	
	
Vedoucím	týmu	byla	Markéta	Šveňková.	
	
V	 1.	 kvalifikačním	 kole	 dětí	 absolvovala	 Anna	 Lani	 Novak	 s	Tavetou	 HS	 bez	
trestných	bodů	a	ve	skvělém	čase	a	skončila	na	4.	místě	z	97	startujících.	Jedinou	
jezdkyní,	 která	 se	 v	průběhu	 ME	 probojovala	 až	 do	 finále,	 byla	 Francesca	
Kolowrat-Krakowská,	 která	 s	Frascati	 van	 ter	 Hulst	 absolvovala	 kromě	 2.	
kvalifikačního	kola	všechny	parkury	bez	trestných	bodů	včetně	dvou	finálových.	
Dokončila	na	15.	místě	z	99	původně	startujících	dvojic.	
	
Všechny	jezdkyně	vzorně	reprezentovaly	a	jejich	sportovní	výkony	byly	na	velmi	
vysoké	úrovni.	Umístění	Francescy	ve	finále,	kde	startovali	nejlepší	jezdci	z	celé	
Evropy,	 je	 výborným	 výsledkem	 a	 především	 finálová	 kola	 zajela	 jezdkyně	
s	profesionálním	přehledem.	
	
Všichni	 jezdci	 zařazení	 do	 reprezentačního	 kádru	 pro	 letošní	 sezonu	 2016	
příkladně	 plnili	 své	 povinnosti	 při	 mezinárodních	 výjezdech,	 snažili	 se	 o	
dosažení	 co	 nejkvalitnějších	 výkonů	 a	 příkladně	 reprezentovali	 Českou	
republiku.	 Je	 nutné	 ocenit	 jejich	 disciplinovanost,	 bojovnost,	 připravenost	 a	
výkony	na	vysoké	sportovní	úrovni.	Rozhodně	pozitivně	musíme	také	hodnotit,	
že	 nám	 v	naší	 mladé	 generaci	 vyrůstají	 velmi	 výrazné	 talenty	 a	 budoucí	
významné	posily	seniorského	týmu.	O	tom	jsme	se	mohli	přesvědčit	při	mnoha	
mezinárodních	startech	našich	reprezentantů	v	kategorii	dětí,	juniorů	i	mladých	



jezdců.	Jezdecká	vyspělost	našich	mladých	reprezentantů	je	velmi	vysoká	a	více	
než	srovnatelná	s	jejich	vrstevníky	v	zahraničí.	Z	naší	strany	je	nezbytné	ocenit	i	
sponzory	a	majitele	koní	všech	našich	 reprezentantů,	kteří	 své	 jezdce	po	 celou	
sezonu	 2016	 podporovali.	 Bez	 silného	 zázemí	 a	 nemalých	 finančních	 investic	
není	možné	tento	jedinečný	sport	provozovat.		
 
	
		
	
		
	


