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Aktuálně 

Člověk to vůbec nikdy nemůže vzdávat! 
 
17.3.2007 --- Rozhovor  

 
Klára Šálková a čerstvý přírůstek ve stájích, které byly ještě nedávno chátrajícím kravínem. 
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KOZLOVICE – Představa, že westernové jezdectví má něco společného s uměním kovbojů z dob divokého 
západu, je absolutně mylná. Ve skutečnosti se jedná o jednu z nejmodernějších sportovních disciplín 
jezdeckého sportu. Klára Šálková z Kozlovic se v kategorii reiningu, tedy westernové drezury, dokázala 
propracovat mezi světovou špičku. 

Kdy a za jakých okolností jste se rozhodla pro jezdecký sport? 

„Pocházím z Ostravy a jako městské dítě jsem hledala způsob, jak trávit volný čas. Protože jezdecký oddíl 
Baníku disponoval ve Staré Bělé skvělou jízdárnou, stala jsem se jeho členkou. To ale nebyl jediný důvod, 
proč jsem skončila u koní. V té době ostravské televizní studio vysílalo pořad nazvaný Lovy beze zbraní. Mezi 
těmi, kteří v něm sugestivně dokázali hovořit o přírodě, byl i trenér jezdeckého oddílu Baníku Slávek Madrý, 
který mou zvědavost o tento sport ještě zvýšil. A když Lovy ke všemu natáčel kamerou můj otec, nemohlo to 
dopadnout jinak, než jak to dopadlo.“ 

V baníkovském dresu jste získala řadu přebornických titulů v parkuru a po nějaké době jste přešla 
trénovat do jezdecké školy v Hrabové, kde vás zastihly první informace o westernovém jezdectví. Čím 
si vás získalo, že jste mu okamžitě propadla? 

„Říká se, že změna je život. Podle mne to platí i ve sportu. To tedy předně. A dál, nové odvětví, konkrétně 
reining neboli jezdecká drezura vyžaduje maximální souhru jezdce a koně a já si chtěla na sobě ověřit, zda se 
mi jí podaří docílit.“ 

Vašimi dalšími zastávkami se staly jízdárny ve Sviadnově a Čeladné, než jste se, jak sama tvrdíte, 
definitivně zabydlela v Kozlovicích. 

„Ve Sviadnově žádali zaplatit, a ne málo, za pozemek pod rančem, na čeladenském ranči Stanislava Prose 
jsem našla vynikající podmínky, jenže časem se objevila překážka, která mne přinutila odejít. Dokonce mě 
napadlo se sportovní kariérou defi nitivně skončit.“ 

Naštěstí jste to neudělala. 

„V Kozlovicích, které měly být posledním pokusem, mě sice vyděsili, když mi navrhli vybudovat ranč z 
někdejšího družstevního kravína, nacházejícího se v dezolátním stavu, ale jinak mi všemožně vycházeli vstříc.
Díky tomu, že mám osm zaměstnanců fandících koním, se ranč a vše, co souvisí s jeho provozem, stal během 
jediného roku skutečností.“ 

Když už jste se dotkla koní, na jakých se soutěží ve westernových disciplínách? 

„Vhodná jsou americká plemena Quarter Horse a Paint Horse. Představují atletické typy s vyrovnanou 
povahou a dobrým ovládáním. Žel, jejich cena je vysoká.“ 

Prozradila jste, že v reiningu existuje deset úkolů, lišících se svou náročností, a že nejvyšší nároky na 
jezdce a koně klade desátý, určený pro skutečnou špičku. Zkuste alespoň stručně popsat, z čeho plnění
nejtěžší disciplíny sestává. 

„Začíná se takzvanými spiny, rychlými obraty koně kolem jeho zadní nohy. Obraty jsou čtyři a rozhodčí 
hodnotí, jak rychle se kůň točí, zda se točí na vnitřní zadní noze, jestli spin dotočil správně, nebo ho naopak
nepřetočil, což by ohodnotili nulou. Druhou disciplínu představují kruhy, pravé a levé, vždy dva rychlé a 
jeden malý pomalý, prováděné koněm střídavě na levou a pravou ruku jezdce. Dále musí kůň provést 



klouzavé zastavení za ztížených podmínek, jaké mu přikazují soutěžní pravidla, a klání uzavírá nájezdem na
poslední slading step s následným couváním. Vše, o čem jsem hovořila, provádí bez otěže. Snažím se 
každoročně absolvovat závěrečnou týdenní přípravu v Americe s tamními závodníky, patřícími k absolutní 
světové špičce.“ 

Zřejmě se to projeví ve výsledcích z nejvýše ceněných soutěží.  

„Loňská sezona byla v mé dosavadní westernové kariéře nejúspěšnější. Na Světových hrách v Aachenu jsem 
skončila pátá a v Davosu, kde se konal Masters Final čili neoficiální mistrovství světa, se mi podařilo vklínit 
mezi světovou špičku, byla jsem devátá. Považuji si to o to víc, že tam hrají prim američtí závodníci a z 
evropských se těm nejlepším výkonnostně blíží Italové, Francouzi a Němci.“ 

Je vám čtyřicet, jak dlouho chcete ještě s předními westernovými jezdci držet krok? 

„Pokud to dovolí zdraví, chtěla bych závodně jezdit až do padesátky. Není to extrémní představa. V Americe 
jsem na kolbištích potkala řadu padesátníků, kteří se věnovali reiningu a patřili k nejlepším.“ 

 
Autor / zdroj: Jaroslav Michalkovič, Listy moravskoslezské 
 
 

Komentáře k článku 

Následující komentáře byly na server přidány čtenáři. Nevyjádřují názory provozovatele serveru. Redakce 
serveru si vyhrazuje právo komentáře smazat. 

Zatím nebyl přidán žádný komentář. 

 
Přidat komentář 

 
Jméno: 

  
E-mail: 

  
Nadpis komentáře: 

  
Komentář: 

 
 

  
 Reklama 

Aktuálně 
Horké téma  

Vložit komentář



Zpravodajství  
Černá kronika  
Krátce  

Názory a komentáře 
Ing. Martin Říman  
Ing. Petr Rafaj  
Lubomír Zaorálek  

Poznámky  
Fejetony 
Reklama 

 

 

 

 

 

 
 

Reklama 

 
Reklama 



 
Ohlédnutí Martina Římana 

Oč jde ve sporu Tlustý v. vláda 

 

Vlastimilu Tlustému se nedá upřít jedna věc - dokázal v obecenstvu vzbudit představu, že jeho návrhy 
daňových změn jsou lepší, výhodnější, spravedlivější než návrhy vlády. Dokonce i mnozí z těch, kteří
obhajují vládní verzi říkají něco ve smyslu "my bychom rádi, ale jsme svázáni koaličním kompromisem", 
čímž vlastně nabíhají na Tlustého rétoriku.  

Celý článek...

Ing. Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu
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