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Profily nejúspěšnějších jezdců  2007 - drezura 

 
Kategorie jezdců 8 – 12 let 

 
 

 
Kateřina Rousová  
JK R+K Řisuty,  
Koně: HURRY UP, JITŘENKA 3 
Vítězka výkonnostního žebříčku pony 2007 kategorie 
drezura 8-12 let, v roce 2007 sedlající pony klisnu 
HURRY UP, prezentovala se na řadě drezurních soutěží 
pořádaných na Mělníce, kde i v několika zvítězila, 
nechyběla ani na přeborech středočeské oblasti 
v Herouticích a vrcholem pro tuto dvojici bylo vystoupení 
na MČR v Pardubicích, kde ve své kategorii zvítězila a 
získala mistrovský titul.  
 
 
 
 
 

 
 

 
Kateřina Rosická  
JK Céva, 
Koně: BETINA 
Druhá umístěná v rámci výkonnostního žebříčku pony 
2007 kategorie drezura 8-12 let, která v loňském roce 
začínala a začátky díky nesnadnému startu na Císařském 
ostrově ve skokové „ dohadované “ asi neměla. Všechny 
soutěže absolvovala v sedle klisny BETINY s kterou se 
v rámci drezur prezentovala ponejvíce na obdelníce 
v Mělníce, kde mimo jiné 6 krát zvítězila a na zkušenou 
vyjela i do Pardubic, kde bodovala na kolbišti OS 
Apolenka a v neposlední řadě je to i účastnice MČR 
v Pardubicích. Kromě drezur se věnuje dvojice i skákání. 
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Lenka Kočí  
JK Caballo Křelov, 
Koně: BARON 12, DEILY 1 
Třetí příčka v rámci výkonnostního žebříčku pony 2007 
kategorie drezura 8-12 let, jezdkyně která se prezentovala 
i na MČR v Pardubicích, kde v mistrovské soutěži 
obsadila třetí místo. V roce 2007 závodila nejčastěji 
v areálu Třeština-Háj, kde se prezentovala jak na závodech 
pořádaných JK Šumvald tak i JO Dubicko, významně 
bodovala i před MČR na přeborech VČO v drezuře, které 
pořádalo O.S.Apolenka v Pardubicích. Na MČR ve 
všestrannosti v Lošticích získala s BARON 12 4. místo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hana Dostálová  
Pony Club Olešnice, 
Koně: CIT 1,  
Jezdkyně která se prezentovala výtečně nejen v drezuře 
ale i ve skákání a všestrannosti, obsadila čtvrtou příčku 
v rámci výkonnostního žebříčku pony 2007 kategorie 
drezura 8-12 let, v rámci MČR zvítězila v zahajovací 
úloze, v celkovém mistrovském součtu obsadila 2. místo. 
Na MČR ve všestrannosti v Lošticích v sedle CIT 1 v 
kategorii P obsadila 2. místo. 
 
 

 
 
 

 
Kristina Havlíčková  
JK Jen pro radost, 
Koně: TIM 
Páté místo v rámci výkonnostního žebříčku pony 2007 
kategorie drezura 8-12 let, v roce 2007 se držela hesla co 
start to vítězství - vše vycházelo na závodech Třeština-
Háj, Panská-Lícha, Nemochovice a i na MČR slavila 
celkový úspěch a titul Mistryně ČR v drezuře v kategorii 
jezdců 8-12 let na pony do 148cm. Jediné vítězství, které 
jí loni uteklo bylo v rámci zahajovací úlohy na MČR ale 
to jistě oželela vůči celkovému vítězství. 
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Kategorie jezdců 13 – 16 let 
 
Michala Jirsová  
Stáj Jana Jirsová, 
Koně: BONSAJ, LEONARDO 5 
Vítězka výkonnostního žebříčku pony 2007 kategorie 
drezura 13-16 let, jezdkyně která v sedle hřebce BONSAJ 
sbírala v uplynulém roce téměř samá vítězství celkem jich 
na svém kontě za uplynulý rok s BONSAJem má 17 !!! 
Mimo jiné vyhrála i významně dotovaný Drezurní pony 
pohár fy Vetoquinol, který pořádá Farma Heroutice. 
Jezdkyně úspěšně přesedlává i na velké koně – vítězka 
MČR v drezuře Mariánské Lázně. 
 
 
 
Marie Vranková  
JK Aleko, 
Koně: BERTÍK 
Druhá umístěná v rámci výkonnostního žebříčku pony 
2007 kategorie drezura 13-16 let, Jezdkyně která v sedle 
BERTÍKa absolvovala v loňském roce přes dvě desítky 
startů a to i řadu v konfrontaci s velkými koňmi vícemistr 
oblasti mezi velkými koňmi v juniorech. Splněná 
kvalifikace na všechny MČR v dětech.S+D.  
Z devíti drezurních soutěží pony si dvojice odvezla druhé 
místo a to i z Heroutic – Drezurní pony pohár fy 
Vetoquinol /dvoukolová soutěž úloha FEI /. Na MČR 
v Pardubicích dvojice obsadila ve své kategorii bronzovou 
příčku. Účastnice Olympidády mládeže. 
 
 
 
 
 
Jana Maludová  
Hipoklub Natur, 
Koně: BLANKA 
Třetí příčka v rámci výkonnostního žebříčku pony 2007 
kategorie drezura 13-16 let, jezdkyně jenž má v loňské 
sezoně za sebou bezmála 20 startů na řadě drezurních 
podniků od Albertovce, přes Panskou Líchu až po MČR v 
Pardubicích. Na svém kontě má v roce 2007 i 5 vítězství. 
Několik vítězství jezdkyně získala i v rámci skokových 
soutěží možná nejvýznamnější je vítězství v soutěži STP s 
GWENLLAN MELERI v rámci závodů Cena Háje – 
Třeština Háj.  
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Jiřina Pružinová  
JK Mělník, 
Koně: CORINT 1, TANY, VIKI 3 
Jezdkyně která obsadila čtvrtou příčku v rámci 
výkonnostního žebříčku pony 2007 kategorie drezura 13-
16 let,  vítězka mistrovství Středočeské oblasti v sedle 
VIKI 3, účastnice Drezurního pony poháru v Herouticích. 
Prezentuje se nejen v drezuře ale i ve skákání a postupně 
úspěšně přesedlává na velké koně, kde má za loňský rok i 
vítězství na úrovni skokových soutěží „L“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veronika Jelínková  
JK Sever Brno 
Koně: ROCKY NAVAJO, 
Páté místo v rámci výkonnostního žebříčku pony 2007 
kategorie drezura 13-16 let, k největším drezurním 
úspěchům uplynulého roku si dvojice určitě přiřadí 2. 
místo z MČR v drezuře z Pardubic. Jezdkyně se věnuje 
nejen drezuře ale i skokům. Ve skocích se prezentovala 
úspěšně na řadě podniků až do úrovně STP. V rámci 
skokové části MČR si po prvém kole musela vybrat mezi 
ROCKY NAVAJO a PAMELA 5 nakonec jí volba do 
dalších kol pro ROCKY NAVAJO přinesla 13. příčku. 
Jezdkyně úspěšně přesedlává na velké koně, kde výrazně 
zabodovala i v rámci MČR v drezuře v Mariánských 
Lázních. Účastnice Olympidády mládeže. 
 
 
 


