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Hubertova jízda - reportáž  

Autor: Denisqua  
Vytvořeno 04/08/2006 - 14:47  
"Studenti třetích ročníků Vás zvou na HUBERTOVU JÍZDU" - stálo na 
vkusné pozvánce, kterou jsem dostala na začátku října. Jsem na takové akci 
poprvé a skutečně zírám! 

Nádvoří Státního hřebčína v Kladrubech nad Labem a počasí jak z reklamy na Seychelách. V 
jezdeckém gala a nablýskaných holínkách nepoznávám v sedlech koní ty, mnohdy zpovykané 
děti, kterým se občas musí říkat všechno dvakrát či třikrát. Nebývale disciplinovaní a vzorně 
seřazeni na historickém nádvoří čekají na povely. Očima hledají v davu přihlížejících své 
blízké. Umím si představit, co právě prožívají jejich rodiče. Tohle že je jejich malá cácorka či 
rošťák?  

Doznívají slavnostní fanfáry a mástři 
vyjíždějí ze svých houfů, aby podali 
hlášení řediteli školy. A spouště 
fotoaparátů cvakají a kamery jedou. 
Jeden houf po druhém opouští nádvoří a 
za nimi se vydává kolona kočárů s 
pozvanými hosty, učiteli, vychovateli... 
osobní auta rodičů a mladší spolužáci 
pěšky a poklusem. 

Již na prvních překážkách se k jezdcům 
přidává pravidelný host žákovského 
Huberta - populární herec Václav Vydra. 
Jeho práce s koněm je lahůdkovou 

podívanou i pro laika, jako jsem já. Koně ovládá bez udidla a po čtvrt hodině i bez ohlávky - 
indián by to nezvládl lépe. Nádherné louky, lemované stromy oděné v barevné podzimní listí, 
nabízejí nesčetné množství rozmanitých 
překážek. Z trávy přecházejí koně na 
písčitý terén v lese. "Na sklepích" ti 
vzadu pro samý písek v očích témeř 
nevidí. A diváci tuhnou zděšením, když 
pod kopyty koní končí jeden z mladíků. 
Ta úleva! Nic se mu nestalo a znovu 
nasedá. Někteří koně i jezdci už toho 
mají dost a občas překážku raději 
oběhnou. Jen kdyby tu nepřekáželi 
kočáry a pěšáci! Klakson na koni 
nenajdete a úpěnlivé volání jezdkyně: "S 
dovolením !!!" vyvolává bujaré veselí u 
všech, kteří jsou v doslechu.  
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Ještě že je tu přestávka. Prostorná louka u Selmic zve účastníky k opékání párků a chvilce odpočinku 
pro jezdce i koně.  

Na závěr "HUBERTOVY JÍZDY" se těší 
především zasvěcenci. Koně a jezdce čeká 
totiž lahůdka v podobě "Kurkova jezírka". 
Mohutné skoky přes překážku do vody, 
několik metrů brodění a znovu přes překážku 
do svahu. Voda s blátem cáká na všechny, 
kteří napjatě a trošku škodolibě čekají na 
toho, kdo si nedobrovolně zaplave. Dočkají 
se až ve druhém kole a nešťastnici odmění 
potleskem. A když se blíží k vodě malý 
hucul, napětí je v davu hmatatelné. Zvládne 
to? Překážku obratně oběhne a závod 
nezávod - zastaví se uprostřed jezírka a 
klidně a dlouze pije zkalenou vodu - nadšené 
ovace publika ho neminou.  

Co ještě čeká promáčené adepty jezdectví? 
Přece chytnout liščí ocas nad proutěnkou 
před zraky hostů na tribuně. Šťastlivec z 
každého houfu jen nerad vrací získanou 
trofej řediteli závodu.  

A nakonec? Slavnostní fanfáry, mohutný 
pozdrav, spořádaná jízda dvojic zpět do 
hřebčína a slavnostní večeře s hodnocením 
jízdy... Zážitek střídá zážitek. 

Za zády jezdců jdou pomalu i znavení dnešní 
druháci. V duchu určitě přemýtají: 
"Zvládneme to za rok stejně dobře? Bude i 
nám sv. Petr přát?" Pochopitelná nejistota. S 
jistotou mohou počítat jen v jednom - všichni 
jim budou ze srdce přát:" Ať vám koně jdou !" 

Autorka fotografií: Radka Urbančíková 
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