Parkurová elita v Česku
Dokonalá souhra člověka s koněm, obratnost, elegance.
Na blížících se závodech Světového poháru v Olomouci
se představí mezinárodní parkurová elita.
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e to rutina i alchymie zároveň. Připravit závodní trať tak, aby na ní koně
s jezdci podávali špičkové výkony
a zároveň byl jejich pohyb maximálně
bezpečný. „Povrch kolbiště nesmí být ani
tvrdý, ani příliš hluboký, to by ohrožovalo
šlachy a klouby koní. Kvalitní a dobře připravený povrch je alfa a omega pro parkurové soutěže,“ odhaluje jedno z úskalí
příprav areálu pro závody Světového poháru v parkurovém skákání J&T BANKA
CSI***W Olomouc 2017 jejich prezidentka
Barbora Valštýnová.
Mezinárodní podnik začne v olomouckém Equine Sport Center už ve čtvrtek.
Do hanácké metropole dorazí podobně
jako v minulých letech domácí skoková
špička i známí zahraniční jezdci. „Netajím, že se už ohromně těším. Vždyť jiná
taková akce v Česku za celý rok není,“
říká přední český závodník Marek Klus.

Přečíst trať
Trať pro závody, jejichž celková dotace
přesahuje 170 tisíc eur, téměř 4,5 milionu
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korun, připraví vycházející německá stavitelská hvězda Peter Schumacher, talentovaný parkurový architekt, který
v minulosti sám závodil. „Budu se snažit vymyslet pěkné parkury, z kterých
vzejdou ti správní vítězové. Na druhou
stranu musím být opatrný, nesmím chtít
moc. Každá soutěž je výzva,“ říká Schumacher a dodává, že konkrétní podoba

Světový pohár v Olomouci

Č

tvrtý ročník závodů Světového poháru
v parkurovém skákání J&T BANKA
CSI***W Olomouc se koná od čtvrtka
22. června do neděle 25. června. Jde
o největší parkurovou akci v Česku s mezinárodním přesahem, na níž organizátoři očekávají přes 120 jezdců a 300 koní
z více než 20 zemí světa. Závodní program
vyvrcholí nedělní finálovou Grand Prix. Počet diváků by měl i letos překročit 10 tisíc. Bude pro ně připraven bohatý doprovodný program, který počítá také s dětskými návštěvníky. Vstup je zdarma.

trati se mu v myšlenkách začíná rýsovat už několik dní před startem jednotlivých soutěží. „Pokud skáčou koně den
ode dne lépe, děláte svou práci dobře,“
prozrazuje.
Stavba tratě, tedy parkurového kursu,
má jasně daná pravidla. Mezinárodní
závody typu CSI se dělí do kategorií od
jedné do pěti hvězdiček. Čím více hvězdiček závod má, tím složitější kursy jsou
pro koně stavěny. Olomoucký podnik má
hvězdičky tři. „Tříhvězdičkový kurs už
patří mezi ty složitější a v náročnosti se
od kursů pětihvězdičkových liší jen nepatrně,“ vysvětluje Valštýnová.
Správné přečtení kursu před začátkem
závodu je pro jezdce zásadní. Proto se
před každou soutěží koná prohlídka parkuru, během níž závodníci bez koní procházejí trať, počítají metry mezi jednotlivými skoky a přepočítávají je na cvalový
krok koně. Poté musejí vyhodnotit, kolik
takových kroků kůň mezi skoky udělá,
a určit, kde je například možné kurs
o pár metrů zkrátit, aby dvojice dojela
do cíle bez chyby a v co nejlepším čase.

Luxusní zázemí
Na závody Světového poháru v Olomouci je přihlášeno přes tři sta koní.

Někteří dorazí z tak vzdálených destinací, jako je Hongkong, Jižní Korea,
Japonsko nebo Jihoafrická republika.
Rozhodčí a stewardi po jejich příjezdu
zjistí, zda jsou v pořádku a mohou se
soutěží zúčastnit. Přímo v areálu je
pro ně připraveno pohodlné ubytování.
„Máme sto padesát pevných boxů a dvě
stě boxů mobilních, které si na tyto závody půjčujeme. Každý box musí být
vybaven slámou nebo pilinami na podestýlku. Ošetřovatelé jednotlivých
koní si pak boxy upravují podle potřeb,“ říká Valštýnová a popisuje, že
požadavky na péči o čtyřnohé závodníky se rok od roku zvyšují. „Po soutěžích u nás koně mohou využít třeba
trenažér, solárium nebo pastviny.“
Vzhledem k tomu, že náročnost závodů stále roste, je podobné hýčkání
namístě. Koním pomáhá také v boji
s únavou, která se během sezony zvyšuje a může mít nepříjemné následky.
„Vazy, šlachy či svaly se v průběhu závodů neustále unavují. Přestože navenek kůň vypadá, jako by bylo všechno
v pořádku, jeho tělo už zápasí s únavou, což vždy výrazně zvyšuje riziko
úrazu,“ vysvětluje Adéla Lišková, majitelka koňské rehabilitační kliniky
Equiwell.

▲ KOLBIŠTĚ. Povrch závodní trati ovlivňuje soutěžní výkony i bezpečnost koní a jezdců.

Pod diktátem módy
V Česku stále oblíbenější parkur nabízí
nejen úchvatnou podívanou při zdolávání překážek, ale s trochou nadsázky
je i malou módní přehlídkou, na níž se
představují pečlivě a originálně ustrojení koně a podle aktuálních trendů
odění jezdci.
„V jezdectví podléhá diktátům módy
všechno. Dlouhé a krátké hřívy, zaplétání, sedla, helmy, rajtky, pérka,
chapsy. Každá disciplína si žádá své
a při každé je dress code jiný. Mnoho
z jezdecké výstroje ale není jen pozlátkem, aby dvojice vypadala šik. Je to zejména jistá ochrana koně před zraněním a zlepšuje to jeho komfort,“ odhaluje Valštýnová.
Vrcholem závodů Světového poháru v Olomouci bude nedělní finálová Grand Prix, ve které si nejlepší
jezdci rozdělí 40 tisíc eur, více než milion korun. „Mým cílem je do Grand
Prix se probojovat a mezi nejlepšími
jezdci předvést slušný výkon,“ nastiňuje česká naděje Marek Klus.


Lukáš Seidl n

▲ ZÁZEMÍ. S rostoucí náročností závodů stoupají i požadavky na pohodlí koní. Kvalitní strava

i veterinární péče jsou už samozřejmostí.

▲ RELAX. Správný odpočinek, třeba v soláriu, dokáže snížit svalovou únavu a s ní související

nebezpečí úrazu.
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Foto: Archiv závodů Světového poháru v Parkurovém skákání J&T BANKA CSI***W Olomouc 2017, Robert Sedmík
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