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Kdo je Adéla Neumannová? 
 

 
  Jezdí od svých 8 let. Již několik let má velké 
zkušenosti především s prací s mladými nebo 
problematickými koňmi a ve svém soukromí 
dává přednost práci s hřebci (pro drezuru 
nejlépe figurantní, avšak hůře zvladatelní :o) 
co se týče soustředění).  
V mládí se Adéla věnovala jak parkuru (max. 
do ZL) tak drezuře, ale po zakoupení prvního pohybově nadaného koně jménem Thalis se Adéla 
rozhodla dále pokračovat pouze v drezuře. S Thalisem, kterého si sama připravila od remontního 
výcviku došla až do obtížnosti stupně ST. Thalisúv největší úspěch bylo první místo v rámci ČR na FEI 
testu v testu B a ze všech zúčastněných zemí světa byla Adéla s Thalisem na celkovém druhém místě.                
V současné dobe ma jezdkyně dva kone do GP, 14 letého hřebce EDIEHO, kterého Adéla připravovala 
od obsednutí až do stupně obtížnosti GP. Jejich prozatím největší úspěchy jsou dvakrát 5., jednou 4. a 
jednou 2. místo na MČR v seniorech jednotlivcích a 7. místo na CDI-W v Brně. Dále nespočet vítězství  
v soutěžích stupně GP. Na FEI testu společně obsadili 3. místo v roce 2006 , 5. místo v roce 2007 a 
především 1. místo v roce 2008 v nejvyšší obtížnosti Sv. Jiří. V roce 2014 se stal Edie vícemistrem na 
drezurním šampionátu, což je obdoba MČR, avšak ve stupni obtížnosti GP ( na MČR se stále ještě jezdí 
pouze T). 
Další partner pro ty nejvyšší úlohy je pro Adélu velice nadaný letos teprve 8 letý hřebec Babylon 
(KWPN). Babylon společně s Adélou získal titul vícemistra ve finále pěti i šestiletých koní v letech 2011 
a 2012. V roce 2013 se Babylon stal vícemistrem na MČR v družstvech, kde absolvoval ve svých sedmi 
letech dvakrát SG. V roce 2014 se Babylon umístil na 8. místě na MČR v jednotlivcích seniorech a 5. 
místo ve finále ČDP. Na závěr sezóny 2014 Babylon absolvoval dvě GP úlohy, kde jednou zvítězil a 
jednou byl druhý vždy nad 65%. Oba koně byli již několikrat navrženi na koně roku a absolvovali 
nespočet mezinárodních závodu převážně vždy nad 60% jako například Mistrovství světa mladých 
koní ve Verdenu, CDI Radzoinkow, CDI Wroclaw nebo CDN Dunajsky Klatov. 



Technická ustanovení 

 
 

 
 
 
 

 Lekce probíhá v kryté jezdecké hale 100x37m s křemičitým pískem + geotextilií  Hiposafe 

 Začátek soustředění bude v 8:30 hodin, ostatní následně. Informace a časový harmonogram 
bude zveřejněn na www.jezdci.cz  nebo na facebooku Dvůr Nové Zámky. 

 Ustájení  turnajové boxy v obloukové hale nebo ve dvoře areálu 
 za úhradu 300Kč/den, 400Kč/2 dny,  500Kč/3dny /v ceně stelivo, úklid/ 

 Ubytování  v podkrovních appartmánech v areálu nebo v 3km vzdálené Litovli 
informace na www.dvurnovezamky.cz nebo www.litovel.eu 

 Stravování pořadatel nezajišťuje 

 Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, zrušení při nepřízni počasí 

 Psi možno jen na vodítku, zákaz volného pobíhání psů. 

 Pořadatel odmítá jakoukoliv odpovědnost za nehody, nemoci, které by postihly účastníky tréninku 
nebo jejich koně. Případné ztráty nebo škody pořadatel nehradí. 

 Prosím nastudujte si cestu k nám na www.dvurnovezamky.cz. Nejbližší sjezd Mladeč z dálnice R35 
je průjezdný jen pro osobní auta a vozíky do výšky 2,75m. 
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