
1) Klíčové reprezentační události a výsledky roku 2019 
Mladá reprezentace 
CSIO ChJY Opglabeek  - na těchto velmi náročných závodech startovalo naše 
družstvo juniorů, bez postupu do druhého kola  
CSIO ChJY  Zduchovice – v poháru národ zvítězilo družstvo dětí ve složení 
(V.Skutecký, A.Opatrná, L.Najmanová, Š.Filip – náhradník D.Hakr).  
V PN juniorů jsme měli dvě družstva a obě postoupily do druhého kola. Na 2.místě 
se umístilo družstvo ve složení S.Najmanová, M.Michlíčková, P.Pařenicová a 
T.Svobodová a družstvo ve složení N.Kovářová, D.Pospěch, K.Hoffmeisterová a 
K.Tomanová dokončilo na 6. místě. 
Táké v PN mladých jezdců jsme postavili dvě družstva, ty dokončily na 3. místě ve 
složení A.Held, K.Kučerová, F.Stružínský a S.Vingrálková a na 4.místě družstvo ve 
složení T.Markusková, S.Finsterle, V.Polachová a M.Rodová. 
V individuálních soutěžích byla nejúspěšnější M.Rodová, která zvítězila v GP pro 
ml.jezdce. Dále pak ve stejné soutěži byl 3. K.Kučerová,4.T.Markusková a 5. 
S.Vingrálková. 
V GP juniorů získala T.Svobodová 2.místo a P.Pařenicová byla 6. 
V GP dětí se umístili A.Opatrná na 3. místě, F.Štěpán byl 4., D.Hakr 5. a V.Skutecký 
6. 
CSIO ChJY Lamprechtshausen – startovalo družstvo dětí, juniorů i mladých 
jezdců. Děti dokončili na 10.místě (A.Opatrná, F.Štěpán, D.Hakr, L.Najmanová a 
náhradník V.Skutecký), junioři postoupili do 2.kola a umístili se na míště 5. 
(T.Svobodová, T.Markusková, K.Tomanová, P.Pařenicová a náhradník S.Finsterle) 
Mladí jezdci složení i z jezdců z věkové katekorie juniorů postoupili do druhého kola 
a umístili se na 4.místě (F.Stružínský, S.Vingrálková, S.Najmanová a A.Held) 
Individuálně se výborně prezentovaly T.Svobodová, která získala v GP juniorů 
2.místo., S.Najmanová, která získala v GP U25 5.místo a S.Vingrálková, která 
získala v GP U25 7.místo 
CSIO ChJY Hagen – startovalo družstvo juniorů, po chybách však nepostoupilo do 
druhého kola. 
CSIO ChJY Šamorín -  V GP dětí se z našich nejlépe umístila A.Opatrná, která po 
roreskakování vybojovala 4.místo. S jednou chybou dokončili L.Najmanová s La 
Frei na 12. a D.Hakr s Atascha BZ na 13.místě.  
V nedělním Poháru Národů dětí dokázal V.Skutecký s Jolly Joker zajet obě kola bez 
trestných bodů, A.Opatrná s Lordany a Š.Filip s Cascar absolvovali první kolo s 
chybou a v druhém kole se dokázali zlepšit a dokončili s nulou. L.Najmanová 
absolvovala první kolo se 4 tr.b a druhé s 12 tr.b. Český tým dětí stál na stupních 
vítězů na třetím místě spolu s týmem Itálie za vítěznými Němci a druhými Poláky  
V juniorské GP 140cm vybojovala po bezchybném rozeskakování A.Helebrantová s 
Epo van de Achterhoek druhé místo a M.Michlíčková s Idee van de Achterhoek 
získali 8.místo. PN juniorů jel Český juniorský tým ve složení A.Helebrantová s Epo 
van de Achterhoek, M.Michlíčková s Idee van de Achterhoek, S.Finsterle s Lexis a 
P.Pařenicová s Evergreen, naši reprezentanti postoupili do druhého kola a dokončili 
po chybách na 6.místě.  
V GP mladých jezdců 145 cm se umístila juniorkaT.Svobodová s Británií se 4 tr.b. 
Na 7 místě a další juniorka S.Najmanová s Billy Baron Z s 5 tr.b. na 11.místě.  
Pohár národů 145 cm Český tým po dvou vyločeních v prvním kole soutěž družstev 
nedokončil  
ME ZUIDWOLE 
Český národní tým dětí absolvoval tři kola soutěže družstev a ve složení F.Štěpán, 
A.Opatrná, V.Skutecký a L.Najmanová dokončili na 7. místě z celkových 23 
družstev. 



Tým juniorů dokončil ve složení S.Najmanová, T.Svobodová, F.Stružínský a 
S.Vingrálková na 12.místě z celkových 21. 
Mezi jednotlivci postoupili do finále v kategorii dětí F.Štěpán (konečné 18.místo) a 
F.Stružínský v kategorii juniorů (konečné 26.místo) 
 
Seniorská reprezentace 
hlavním cílem seniorské reprezentace byl start na Olympijské kvalifikaci v 
Budapešti ve dnech 27.-30.6.19 při CSI 3*-W. Náš tým na parkurech, stavěných na 
horní hranici obtížnosti, bojoval jak nejlépe mohl, přesto skončil na druhém 
nepostupovém místě. Za ČR startovali Z.Zelinková a Caleri, O.Zvára a Cento Lano, 
A.Opatrný a Forewer a E. Augier De Moussac s Chacco Dia. Bohužel nestartovala 
zraněná A.Kellnerová a E.Augier De Moussac startovala s náhradním koněm za 
zraněnou Divu. 
Přes protest vedoucího družstva našeho týmu M.Šveňkové, který vedl k vyloučení 
jednoho ukrajinského jezdce z druhého kola, se náš tým vzhledem k počtu 
trestných bodů do čela kvalifikace neposunul. 
Plánované výjezdy družstva do Lisabonu, Atén a ME se neuskutečnily a seniorští 
reprezentanti se v sezoně 2019 účastnili dalších mezinárodních závodů 
individuálně. 

2) MČR   
Obě skoková MČR 2019 (senioři a jezdci U25 v Martinicích a druhé děti a junioři ve 
Zduchovicích) byla uspořádána na skvělé úrovni a k vidění byl dobrý sport. 
Novinkou pro sezonu bylo posunutí věkové hranice mladých jezdců na kategorii 
U25, tato novinka se v modelu MČR osvědčila a bude podporována i v dalším 
období. 

3) SCM 
V sezoně 2019 se pokračovalo v modelu SCM, který byl připravován v sezoně 2017 
a plně probíhal v r.2018. 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, jako je úspěšný německý 
trenér Tjark Nagel, který dlouhodobě spolupracuje s českým seniorským A týmem a 
s mladou reprezentací absolvoval v r.2019 již druhou sezonu. 
Kontrolní závody SCM 
- v sezoně se konaly na území ČR dvoje kontrolní závody SCM 
- ve Zduchovicích byly závody pořádány na jaře jako součást soustředění SCM 
- v Olomouci se kontrolní závody „Spring Junior Cup“ konaly v létě,  závody byly pro 
jezdce poslední prověrkou před mistrovstvím Evropy. Spolu s trenéry jednotlivých 
jezdců na jejich výkony dohlížel i hlavní trenér reprezentace Tjark Nagel.  
- oboje kontrolní závody stavěla paní Christa Heibach, se kterou se podařilo 
navázat velmi dobrou spolupráci a spolu s T.Nagelem jsou obrovskou pomocí ml. 
reprezentantům v přípravě na mezinárodní starty. 
 

4) Národní pohár ČJF v parkurovém skákání na styl dětí a juniorů na velkých 
koních 
Mládež se také snažíme přivést ke správnému a korektnímu ježdění podporou 
soutěží na styl. Stylové ježdění nemá u nás příliš dlouhou tradici, ale za těch pár let, 
co se u nás tento typ soutěží začal jezdit, si našlo pevné místo v rozpisech mnoha 



závodů. 
V průběhu sezony 2019 se konalo napříč všemi oblastmi v kat. A 11 kol a v kat. B 
23 kol Národního poháru, soutěží se účastnilo téměř 200 dvojic 
Soutěže na styl jezdce slouží ke kontrole, zda se jezdcův výcvik ubírá správným 
směrem. Jejich hodnocení je zaměřeno na jezdcovo korektní a správné plnění 
zadaných požadavků v parkuru, nenásilnou a harmonickou souhru jezdce s koněm, 
správný sed, cit a techniku udílení pomůcek. 

5) Vývoj disciplíny 
Skokové ježdění zaznamenává v posledních letech neustálý vzrůst, zvyšuje se 
počet aktivních sportovců a jejich trenérů, pořadatelů i funkcionářů 
Jednoznačný posun jsme zaznamenali ve vývoji SCM a posunu výkonnosti mladé 
reprezentace na mezinárodní scéně 

 
 


