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Mistrovství ČR ve skákání družstev, mladých jezdců,
žen a seniorů je minulostí. Během 12.–15. 7. se v Martinicích bojovalo o kovy nejcennější, totiž mistrovské
medaile. Všem devatenácti jezdcům a jezdkyním, kteří
je získali, patří upřímná gratulace. Všem těm, kteří akci
podporovali, zase srdečný dík. A všem divákům, kteří
osobně přijeli a vytvořili skvělou atmosféru, obrovský
obdiv. Bez nich by to rozhodně nebylo ono. A my se
ještě naposledy vrátíme do dějiště českého šampionátu,
kde kromě slz radosti a štěstí padaly i skoky a občas také
slzy smutku.

BOHEMKA v rukou mistrů…

Skvělý výsledek se v Martinicích povedl B. Tomanové,
když obhájila zlato.

Lucie Poláková
Josef Kincl

Barbora Tomanová obhájila loňské zlato

Nedělní slavnostní program začínal soutěží pro mladé jezdce. V ní
se čekalo hlavně na výkon po dvou
kolech jediné bezchybné dvojice,
B. Tomanové a Carefula FJ, a to
zvláště poté, co si většina dvojic
během třetího kola pohoršila. Nakonec se však vůbec žádné překvapení nekonalo: B. Tomanová
nenechala nikoho na pochybách,
kdo je to v současnosti mezi mladými jezdci králem, tedy spíše královnou. Vyhrát s čistým kontem
tříkolovou soutěž je jistě náročné,

ovšem mnohem náročnější je obhájit zlatou medaili, a to se osmnáctileté jezdkyni podařilo. Navíc
pro změnu zvítězila s Carefulem FJ,
zatímco vloni s Kohenem, a v sobotu získala ke zlaté ještě bronzovou medaili s družstvem Prahy,
kde předvedla se Sorceress dvakrát
nulu. Za ní skončila její „spolujezdkyně“ z družstva Barbora Vojtková,
když s Carusem dokončila třetí
kolo bezchybně (celkem 4 tr. b.),
stejně jako bronzová Michaela Šínová s klisnou Carsi (10 tr. b.). Ta

Generální partner

získala bronz poněkud překvapivě,
ovšem na martinickém kolbišti je
jako doma a současně se na tiskové
konferenci netajila obdivem ke své
klisně Carsi a pochvalovala si práci
s trenéry J. Jindrou a J. Pileckým.
První i druhá Barbora si martinickými výkony potvrdily dobrou
formu před blížícím se mistrovství
Evropy, kam by obě měly odjet.
B. Vojtková má volbu jistou a spoléhá na Carusa, B. Tomanová se mezi
Carefulem a Kohenem rozhodne
po závodech ve Wiener Neustadtu.
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V Martinicích si k radosti celého týmu doskákal pro zlatou –
přítelkyně, maminka, tatínek, bratr s přítelkyní a malý synovec
Kryštof jako maskot měli důvod k oslavě. Jásal též sever Moravy, v čele s Markem Hentšelem. Ten určitě zapomněl i na svou
bolavou nohu…

Ex aequo čtvrté místo na MČR je pro příznivce
Aleše Opatrného mírné zklamání, zvláště, když
Martin Matějka podal svůj letos standardní výkon první dvě kola měl na kontě jen 4 tr. b. Ve třetím
(4, 8 a 0 tr. b.) a to ho vyneslo až na 4. místo na MČR. však chyboval 2x.

Zasloužené seniorské zlato
„Ten si to zasloužil! Celý rok skáče
výborně a vždy nějaká hloupá chyba!“ komentovala výsledek v seniorské soutěži loňská vítězka Zuzana Zelinková. A o koho se jedná?
O severomoravského Josefa Kincla,
který s Cascarem a Laurou celý rok
objížděl spíše zahraniční než domácí kolbiště. A vyplatilo se – s Cascarem porazil ve tříkolové soutěži
všechny své soupeře. Jen jednou

chyboval, až na posledním skoku
závěrečného nedělního parkuru.
Což bylo na úrovni T*, T** a T**
velmi pěkné skóre. Naopak na dalších příčkách se vše zamíchalo tak,
že se o dalším medailovém pořadí
muselo rozhodnout rozeskakování.
A tam byl úspěšnější bezchybný R.
Fiala a Cassini´s Son-T před Jiřím
Skřivanem s Kallistou.

Samá voda

Že poslední den počasí zrovna nepřálo, bylo dobře vidět i v televizním záznamu. Dokonce se čekalo,
až bude moci začít hlavní seniorská
soutěž, takže nasednutí koně byli
odvedeni zpět do stájí a poté opět
opracováni. Podle jezdců samotných
nemá vodu rád Cassini´s Son („naštěstí v tom nejhorším nestartoval“),
Aristo-Z („zřejmě kvůli odleskům
v kalužích na podezdívce pod skokem a na zemi za skokem došlo k neposlušnosti“) nebo Nobel („je velmi
citlivý a ztrácí koncentraci, když mu
pod nohama čvachtá“). Nakonec se
počasí umoudřilo a boj, který zvedal
diváky ze sedadel (naštěstí se na ně
vrátili!), mohl začít.

FieldForce
on the way up

1. Plnobarevná verze

FieldForce
on the way up

2. Negativní verze

FieldForce
on the way up

3. Černošedá verze

I.b Verze logotypu

Smolná chyba v rozeskakování sice trošku mrzela, ale vítězství ve dvou otevřených
soutěžích a umístění v MČR „na bedně“ je pro Jiřího Skřivana v posledních dvou
bramborových letech postup nahoru.

Zlepšující se tendenci ve tříkolové soutěži předvedl Zdeněk Hruška s Calatou – 12,
8 a v neděli pouhé 4 trestné body.

Hlavní partneři
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Třetí titul pro Lucii Polákovou

Lucie Poláková s Carosem vezla do Strakonic už druhé zlato.

O Lucii Polákové jste v našem zpravodaji již četli. Nakonec se probojovala
až na příčku nejvyšší, a i když nastoupila původně do konkurence 23 jezdkyň, pro to, aby získala zlato, si mohla dovolit dvě chyby. Do rozeskakování,
do něhož se kvalifikovala spolu s druhou Lucií, Dzimasovou, postoupila se
4 trestnými body ze 2. kola, přičemž její konkurentka nasbírala 4 trestné body
jen za čas. A ten rozhodoval právě v rozeskakování. Pět trestných bodů za chybu
a překročení času versus devět trestných bodů za čas hovořilo nakonec jasně pro
první startující, strakonickou zástupkyni stáje Polák. Třetí místo měla kvůli 5 trestným bodům ze třetího kola zajištěno Hana Pokorná. Ta byla trošku zklamána,
neboť po dvou kolech s čistým kontem vedla. V kole třetím však nevyšel dvojskok,
podle jezdkyně „Chanell udělal moc velký skok přes A, dostali jsme se k B moc
blízko a byla z toho chyba.“ Výsledný pocit je tedy další motivace, motivace k ještě
lepším výkonům. I když se Hance daří třeba v ČP Skokovém poháru, přeci jenom
mistrovství republiky je ta vytoužená meta pro většinu sportovců.

Mnoha jezdcům přijeli fandit i ostatní členové rodiny. Tak třeba radost z bronzové medaile nakonec měli manžel a syn Hany Pokorné.

Na bývalé mistry a vicemistry republiky Orida a Lenku Matunovou (0, 5 a 5 tr. b.)
zbylo tentokrát páté místo. Před ní skončila Šárka Schmaus a Rascaldino (8 tr. .b.)
I když bez medaile, přeci s
úsměvem na rtech – zleva
Jana Maludová, Veronika Jelínková a Lucie
Strnadlová.

Dva Alešové – Suchánek
a Opatrný v družném hovoru.
Komentátor si zřejmě záměrně
vybral pro své stanoviště skok
s označením (Field)Force…

Partneři

Radost rozhodně
mělo duo Barbora
Vojtková a její
trenér Ludvík
Jandourek.

Pro Michaelu Šínovou
bylo bývalé domácí
kolbiště nakonec velmi
šťastné…

Nashledanou v Martinicích!

Dekorování nejlepších se chopil Ing. Jaroslav Pecháček, hlavní rozhodčí a prezident ČJF spolu s viceprezidentkou Danou Denkovou.

Samou chválu pěli na místní parkury sami účastníci. Zdeněk Krpela jako jejich autor musí být
spokojen.

Někteří z účastníků
měli na mistrovství
více funkcí, např.
mladý jezdec Jakub
Ludvík (ex aequo 4.)
se staral o žaludky
svého týmu…

…a jeho nedokončivší
konkurent Jan Zwinger
zase o psychickou oporu
Lucie Dzimasové. A zatímco kuchařské výsledky
posoudit nemůžeme,
psychická podpora (spolu
s tou trenérskou od Zdeňka Žíly) stačila na stříbro!

Nejen medailisté měli důvod k úsměvu. Na tiskové konferenci si pořadatelé v čele s Martinem Peckou vyslechli
mnoho superlativ. Je vidět, že drží koně pevně v rukou…

S mistrovstvím se sice loučíme,
ale na DALŠÍ AKCE zveme:
2.–5. 8. 		
14.–16. 9.

Martinický šampionát mladých koní
Velká cena Field Force

Sladká odměna na medailisty
čekala již v sobotu na party mistrů (družstvo Prahy ukrajuje ze
svého úspěchu…) – a což teprve
doma jaká bude oslava!
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