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Profily nejúspěšnějších jezdců  2007 - skoky 
 

Kategorie jezdců 8 – 12 let 
 

 

Lucie Přikrylová   
Handicap klub Pamír,  
Koně: BELTIN, EL PEGAS, MON CHERRY. 
Skoková specialistka, která se třemi svými koňmi 
dosahovala  i v roce 2007 výtečných výsledků, nejvíce 
úspěchů bylo v sedle Beltina se kterým vyhrála řadu 
soutěží SP a STP i když se v roce 2007 ještě prezentovala 
za kategorii jezdců do 12 let. Mistryně ČR ve skocích 8-12 
let v sedle Beltina. Vítězka výkonnostního žebříčku pony 
2007 kategorie skoky 8-12 let. Vítězka seriálu 
PonyChannel Star 2007 v kategorii jezdců do 12 let, 
ve finále seriálu Ponyliga 2007 ve své kategorii obsadila 
opět s Beltinem 3 místo. 
 
 
 

 
Lucie Krulichová   
JO La Boheme Zduchovice, 
Koně: DESTINY La Boheme, TOP DEJA VUE,  
Na MČR pony v Pardubicích ve skocích v kategorii 8-12 
let čtvrtá s DESTINY La Boheme, druhá v hodnocení 
výkonnostního žebříčku pony za rok 2007 v kategorii 
skoky jezdci 8-12 let, ve finále Pony Channel Star 2007 
druhá v kategorii jezdců do 12 let s TOP DEJA VUE, řadu 
umístění posbírala i na závodech ve Wr. Neustadtu. 
Úspěšně přesedlala i na velké koně, kde plní limit na ME a 
v neposlední řadě nutno připomenout i 3 místo v kategorii 
dětí na MČR v Ostravě. 
 
 

 
Tina Šalková  
Dagmar Šalková – OXER, 
Koně: ŠERON, GERA, AMÁLKA 
Vítězka řady soutěží LP a SP s úspěchem i v rámci 
národních pony soutěží při CSI Hradec Králové, kde 
zvítězila v soutěži dvoufázové skákání 110/115 cm v sedle 
„áčkové„ GERY 1, díky pravidelnému sbírání bodů 
v celoročním hodnocení výkonnostního žebříčku pony se 
umístila v kategorii skoky jezdci 8-12 let na třetím místě. 
Účastnice MČR pony Pardubice,  finále seriálu Pony 
Channel Star 2007, a čtvrtá z finále seriálu PONYLIGA 
2007 kategorie jezdců 8 – 12 let. 
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Eliška Pavlíková  
JK Farma Všemily, 
Koně : CIPÍSEK 1, GOLDBÄR 
Jezdkyně která v rámci výkonnostního žebříčku pony ve 
skocích v kategorii jezdců 8 – 12 let pravidelně bodovala 
na většině startů a tím i s oběma koňmi nakonec uspěla na 
4. a 5. místě. Při MČR pony ve skocích vsadila na 
CIPÍSKA a obsadila s ním 2. místo, prezentovala se i v 
rámci seriálu Pony Channel Star kde zvítězila v rámci 
bodování celoročního seriálu a získala řadu rámcových 
cen, účastnila se i seriálu Ponyliga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kategorie jezdců 13 – 16 let 
 
 
 

 
Alena Homolová  
JS Bost B, 
Koně: PAMELA 9, NIGHT BOY, MOHYKÁN 1 
Jezdkyně která v rámci bodování výkonnostního žebříčku 
pony ve skocích v kategorii jezdců 13 – 16 let zvítězila 
s NIGHT BOYem a s klisnou PAMELA 9 byla celkově 
pátá, účastnice MČR pony ve skocích, účastnice finále 
Pony Channel Star 2007 a vítězka velkého finále Pony 
Extraligy s výměnou koní. Umístění v rámci 
mezinárodních závodů CSIP Heroutice v Grand Prix 4. a 
6. místo, dále tři vítězství v rámci tohoto mezinárodního 
podniku. 
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Johanka Březinová  
JS Redmill, 
Koně: DOUBLE ACCOUNT, LORD FLORIMA, 
WESTERHUIS PODRUGA, WISCHIBO, 
Druhé místo v rámci výkonnostního žebříčku pony ve 
skocích v kategorii jezdců 13 – 16 let, účastnice řady 
domácích i několika mezinárodních startů, největší 
úspěchy v sedle LORD FLORIMA vítězství ve finále 
seriálu Pony Channel Star 2007,  účastnice finále seriálu 
Ponyliga 2007, 4. místo na MČR pony ve skocích s 
DOUBLE ACCOUNT. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lenka Vachutková  
JO Dubicko 
Koně: PEGAS 12, EROS 1,  TOP DEJA VUE,  
Třetí místo v rámci výkonnostního žebříčku pony ve 
skocích v kategorii jezdců 13 – 16 let, 
řada vítězství na úrovni S – ST s  PEGAS 12, druhé místo 
na MČR pony ve skocích /PEGAS 12/, zahraniční výjezdy 
/Salzburg „A“/, vítězství v rámci mezinárodních závodů 
CSIP Heroutice 2007 /mez. soutěž do 110cm-Pegas 12/. 
Výborná implementace do soutěží na velkých koních. 
 
 
 
 
 
 
 
Michaela Krulichová  
JO La Boheme Zduchovice 
Koně:  NIGHTFEVER, MARS STAR, CADILLAC La 
Boheme,  
Účastnice ME Pony ve Freudenbergu /SRN/, kde v rámci 
zahajovací soutěže zvítězila v sedle NIGHTFEVER. 
V rámci žebříčku bodovala se všemi koňmi nejlépe pak 
s NIGHTFEVERem na čtvrtém místě. Na MČR pony 
v sedle MARS STAR se podělila o páté místo. 5. místo 
má i z finále seriálu Pony Channel Star 2007. Na svém 
kontě má řadu startů i mezinárodních k velkým úspěchům 
patří výsledky, které přivezla ze Salzburgu, kde na 
sklonku května získala vítězství při CSIP kat. „A“ 
s NIGHTFEVERem v soutěži STP a v soutěži Grand Prix 
/TTP/ s jednou chybou skončila na 6. místě za sebou mí i 

další mezinárodní starty. Splněná kvalifikace na ME pony a samotná účast na tomto podniku je velkým 
úspěchem. Na svém kontě má jezdkyně více než 50 národních startů v pony soutěžích ze kterých 
úspěšně přechází na velké koně, kde letos excelovala a zvítězila na MČR v kategorii dětí.  


