
Tereza Pánková, 7. A
Cesta na vrchol

(vypravování)

   Klára Trumanová se připravuje na soutěž, v které se vybírají jezdci a koně do 

olympijského družstva. Se svým koněm je rozhodnuta vyhrát za každou cenu, ale po té, co 

její matka zemřela při pádu z koně na mezinárodní soutěži, jí to její otec nechce dovolit.  

Klára ho však přemlouvá a potom jí to i dovolí. Řekl, že jestli se zúčastní, tak plně  

připravená a zařídil jí tréninky s olympijskou šampionkou Laurou Dupreeovou, která se  

znala s Klářinou matkou. Zkoušky složili jen ti nejlepší ze stájí a teď se Klára chystá do 

vyřazovacích kol, kterých se účastní ti nejlepší z nejlepších.

I.kapitola
PRVNÍ  VÍTĚZSTVÍ

   Klára nemohla dospat. Už v pět hodin byla ve stájích a zaplétala svému koni 
hřívu. ,,Tak, je to tady, Tyro,“ řekla Klára svému vranému arabskému plnokrevníkovi, ,,dnes 
se ukáže, jestli máme na to dostat se k těm nejlepším.“ Pracně zaplétala hřívu do úhledných 
copánků.To byla její nejoblíbenější činnost po celém tom čištění.

,,Kláro, ty jsi tu takhle brzy?“ pronesl s údivem její otec, když ji zahlédl v boxu. 
,,Ano, musím ještě Tyra upravit a nalonžovat.“ Klára pomalu přešla k ohonu a začala ho 
také zaplétat. ,,Dobrá, Kláro, ale nezapomeň si hlavně zkontrolovat postroj, aby se ti potom 
neuvolnil.“ napomenul ji a odešel do vedlejší uličky. V osm hodin Klára Tyra osedlala a 
dovedla pod střechu, kde už čekali ostatní závodníci.
   ,,Konečně!“ Klára byla nedočkavá, už aby mohli na start. Cítila, jak Tyro napíná 
svaly a také, jak je nervózní. ,,Neboj, Tyro, to zvládneme.“ Klára si ještě jednou opakovala 
pořadí překážek. ,,Takže první bude na rozeskok křížek, potom trojbradlí, oxer, kolmý skok, 
vodní příkop se zdí a rakev.“ Rakve se nejvíce obávala. Musela se přeskakovat v klusu, 
nebo mírném cvalu a podle toho, jak je Tyro nedočkavý, to asi bude problém. Najednou 
hlasatel oznámil její a Tyrovo jméno. ,,Jdeme na to!“ zašeptala svému koni do ucha. Cvalem 
se přiblížili ke křížku a Tyro ho přeletěl, jako by tam ani nebyl. Následovalo trojbradlí. ,,U 

něho se musí kapánek zrychlit.“ pomyslele si a pobídla Tyra rychlejšímu cvalu. Tyro 
vystřelil jako blesk a překážku bez zaváhání přeskočil. Další se před nimi objevil oxer. 
Klára přitáhla Tyrovi otěže, ale Tyro neposlechl. ,,Tyro, zpomal!“ vykřikla. Stáhla ho na 
levou nohu tři kroky před oxerem, kůň zpomalil a Klára ho otočila zpět k překážce. Teď už 
ale jeli moc pomalu. Tyro se silně odrazil. ,,Jestli se tady unaví, teda když překážku 

přeskočíme, nebude mít dost sil na kolmý skok a už vůbec ne na vodní příkop.“ Jako 
zázrakem překážku přeskočili. Klára cítila, jak Tyro vysílením zvolňuje krok. ,,No tak, 
Tyro,“zašeptala mu znovu do ucha, ,,nezklam mě!“ Tyro, jakoby jí rozuměl, zrychlil, 
přeskočil kolmý skok a hnali se k vodnímu příkopu. Klára ze strachu, že to nepřeskočí, 
zavřela oči. Cítila, jak Tyrovy svaly pracují, pak vyskočil....Pro kláru to byla dlouhá chvíle. 
,,Spadnou do vody? Přeskočí příkop nebo se jejich sen dostat se do olympijského družstva 

rozplyne a ty tři roky usilovného tréninku budou k ničemu?“ Podobné otázky se jí honily 



hlavou. Najednou dav zajásal. Klára otevřela oči. Tyro dopadl těsně za vodu a blížil se k 
rakvi. Klára přitáhla otěže, aby zpomalil. Nebyl to tak velký problém, když byl unavený. 
Tyro ale neměl dost sil na to, aby překážku čistě přeskočil a zadními kopyty o ni zavadil. 
Klára se ohlédla. Jestli se rakev překulí, ale zůstala stát. Pak už se řítili k cíli.

II.kapitola
NEČEKANÝ OBRAT

   Tyro se v cíli zhroutil a Klára tvrdě dopadla na zem. ,,Tyro!“ zvolala a hledištěm se prohnal 
šepot hlasů. Tyrovi se vysílením podlomily nohy a teď ležel na zemi v prachu. ,,To ne, teď nesmíš 
skončit!“ Tyro se na ni podíval, jakoby se jí omlouval. Pak ucítila na rameni něčí ruku. Objevil se tu 
veterinář a její táta, který ji táhnul pryč od Tyra. ,,Ne!“ volala, ,,Teď ho nesmím opustit, on mne 
potřebuje!“ ,,Kláro, nech veterináře pracovat, jenom bys překážela!“ ohradil se její otec a táhnul ji 
do stájí.
   Za několik zdlouhavých minut se ve stájích objevil veterinář. ,,Tak co?“ Klára vyskočila ze 
židle, která se zakymácela a málem spadla. ,,Je v pořádku, ale nebudeš moct na něm nějakou dobu 
jezdit.“ pronesl smutně veterinář ,,Spřetrhal si šlachy, je mi to líto, ale buď to zajedeš na jimém 
koni, nebo budeš muset odstoupit.“ řekl a odešel. Klára se rozbrečela a aby to nikdo neviděl, 
schovala obličej do dlaní. Pak si ale vzpomněla. ,,Tati, myslíš, že bych to mohla dojet na Redovi?“ 
zeptala se. Klářin táta se zarazil. ,,Myslíš toho, co jsme koupili v tenkrát v Americe?“ ,,Ano, přesně 
toho.“ Klára se na něj prosebně podívala.,,Jsi si jistá, že ho zvládneš?“ zeptal se. ,,Mám jinou 
možnost?“ odpověděla otázkou. „ Další závody se jedou za tři dny, takže mám dost času se s ním 
seznámit.“ ,,Tak dobrá, přivezu ho zítra ráno. A teď běž za Tyrem, určitě už na tebe čeká.“ Klára se 
rozeběhla k boxům.
   ,,Tyro, jak je ti?“ Klára se sesunula do pylin vedle něho a začala ho hladit. ,,Neboj, hned jak 
se uzdravíš, budeme zase jezdit spolu.“ ,,Kláro,“ veterinář se opíral o dvířka boxu, ,,nech ho 
odpočinout a běž se převléci. Rozhodčí ti vzkazují, že jsi závod dokončila a můžeš pokračovat na 
jiném koni.“ ,,To je dobře,“ oddychla si Klára, ,,už jsem myslela, že mi to neuznají.“ A odešla se 
převléknout.
   Ráno ji probudil příjezd přívěsu. ,,Už jsou tady.“ Z postele vystřelila jako blesk, rychle se 
oblékla a běžela po schodech dolů na dvůr. Její otec právě vykládal Reda z přívěsu. Byl nádherný. 
Celým jménem se jmenoval Pride of the Red Desert. Je nejlepším koněm ze stájí, kde se Klára 
narodila. Kaštanově rudá srst se mu leskne někde mezi mědí a plamenem, hříva mu hraje barvami, 
které snad ještě nikdo nepojmenoval. Nohy má dlouhé a při odrazu má velmi silný kmih. Hlavu 
souměrnou a krk ladně klenutý. Je potomkem olympijských šampionů, ale jeho předchozí majitel 
říkal, že ho Red zklamal a že nemá na to dostat se až na vrchol. „Tak tady ho máš.“ řekl jí otec, 
když si jí všiml a podával jí vodítko. „Díky, tati.“ řekla s nadšením. Uchopila vodítko a 
zkontrolovala Redovy nohy, jestli si je při převozu nezranil a vedla ho do stájí.
   

III.kapitola
DOKONALÝ KŮŇ

Odepnula vodítko a kůň automaticky vešel do boxu. Klára přinesla kbelík a čistícími 
pomůckami a začala ho čistit. „Ahoj, Rede.“ promluvila k němu. Kůň se otočil a šťouchl do ní 
pysky. „No jo, já tě taky mám moc ráda.“ Když ho vyčistila, šla zkontrolovat postroj. Red měl jinou 
ohlávku než Tyro, měl ji více zdobenou a uzší řemínky. Kláře trvalo dlouho, než ji rozmotala. „Tak, 



ohlávka je rozmotaná, sedlo je zkontrolované, deka vyčištěná. Teď bychom se mohli jet projet po té 
trase, co se zítra pojede cross-country.“řekla a osedlala Reda, nauzdila ho a vedla  po dvoře. Dotáhla 
mu podbřišník a vyhoupla se do sedla. „Tak dobrá.“ pobídla ho do kroku. Kůň poslechl přesně na 
povel. Bylo to už dávno, co na něm jela naposled. Od té doby, co dostala Tyra, už se na něm 
nesvezla. Dříve na něm jezdila její mamka, ale pak si koupila jiného koně. Jmenoval se Eclipse, po 
koni z dávné minulosti, který se narodil při zatmění slunce. Po tom, co se stala ta nehoda s Klářinou 
matkou, na něm nikdo nejel. Všichni se ho štítí. Teď je ale už moc starý na to, aby na něm někdo 
mohl jezdit. Klářin otec o bájném Eclipsovi vyprávěl zajímavý příběh: 
   Klisna Spiletta byla už jedenáctý měsíc březí a chovatel od ní každým dnem očekával 
hříbátko. Kůň pokojně stál ve svém boxu. Pak se přihodila podivuhodná událost. Sluneční paprsky 
začaly náhle slábnout, až pohasly úplně! Stáj vyplnila neproniknutelná tma... Ze dvora se ozýval 
zmatený křik. Přítmí pohltilo celý svět, došlo k zatmění Slunce! Magický jev vyvolal v lidech 
pochopitelný strach a pověry o přízracích nebo konci světa rázem ožily. Když se konečně paprsky 
světla opět rozzářily, stala se úžasná věc. Spiletta během zatmění porodila. Za klisnou leželo 
nádherné hříbě. Ryzáček s dlouhou bílou lysinkou a bílou zadní skvrnkou na spěnkovém kloubu. 
Tak dostalo nově narozené hříbátko jméno Eclipse (Zatmění). 
    Do roka zemřel jeho majitel a veškerý majetek i s koňmi musel být prodán. Mladého 
Eclipse prodali místnímu obchodníkovi s ovcemi. V jeho stáji pak ryzák dorostl v mohutné divoké 
zvíře, které bylo plné energie. Ovčák požádal proto drezéra nebo spíše krotitele divokých koní, aby 
si vzal Eclipse na výcvik. Muž si ho rád k sobě vzal, protože se po nocích zabýval pytlačením a 
krádežemi, při kterých mu rychlý Eclipse velmi posloužil. Při útěku s lupem neměl nikdo šanci je 
dohonit.

   Na závodech se představil poprvé v roce 1796, kdy mu bylo pět let. Dlouho pro něj 
nemohli sehnat žokeje, protože jezdci měli při pohledu na ryzáka obavy, ale nakonec se podařilo 
jezdce najít. Na závodiště se připletl i profesionální sázkař, pro dluhy již několikrát vězněný, vsadil 
si na pořadí, že Eclipse doběhne první a ostatní koně budou o délku distance za ním, to je o víc, jak 
posledních dvěstě metrů. A Eclipse letěl jako blesk, už krátce po startu své soupeře ztratil z dohledu, 
nabíral stále větší rychlost! Vyděšený žokej tak rychle ještě nikdy nejel a taháním za uzdu se snažil 
koně přibrzdit. Ale vzdal to a pustil  hřebce, ať si běží. Diváci sledovali tento zázrak se zatajeným 
dechem. Eclipse opravdu prolétl cílem v momentě, kdy kůň za nimi ještě nestačil dorazit k distanci! 

    O´Kellymu vynesl závod vysokou výhru, na místě za ni Eclipse koupil. Další dva roky spolu 
s hřebcem cestovali a za tu dobu kůň startoval dvacet pětkrát a vystřídal závodiště v Newmarketu, 
Ascotu, Yorku a jinde. Na dráze celkem naběhal 63 mil a 1 500 mil prochodil při přesunech mezi 
městy. Běhal dostihy na 6 km a vždy zvítězil. Eclipse svému majiteli vyběhal celkem 25.000 liber, 
jestli ne ještě více a ještě větší sumy vydělával jako plemenný kůň. Později ho O´Kelly zařadil do 
chovu a vzešlo z něho 344 příštích vítězů slavných dostihů. Když tento zázrak mezi koňmi zemřel, 
tak se při pitvě zjistilo, že Eclipse měl oproti jiným koním dvojnásobně velké srdce a to ho dělalo 
vyjmečným.Tento příběh o něm Klářin táta vyprávěl.

    Když objeli pár cvalových zahřívacích koleček po louce, navedla Klára Reda na závodní 
trať. První překážku, kterou Klára spařila, byly klády. Red se přes ně ladně přenesl. Dopad za 
překážkou, byl jiný, než u Tyrova dopadu. Jako by Red skákal do mraků. Tak měkké přistání Kláru 
překvapilo. Skákal tak, jak měl. Odraz zaduněl a dopad byl tichý, skoro nebyl slyšet. Ještě aby ano, 
když vážil pouhých 368 kilogramů. Další... Klára Reda zastavila. „Nepamatuju si, že by na dráze 
měla být kamenná zeď?“ řekla udiveně. Před ní se tyčila vysoká kamenná zeď, která vytvářela 
monstrózní překážku. Klára pro jistotu překážku objela,  pak jeli cvalem lesem přes další překážky 
k cíli, kde Klára sesedla a šla se podívat na mapu celé trati. „Musíme to zvládnout zajet v co 
nejrychlejším čase.“ „Co musíte zvládnout?“ za ní se objevila její trenérka Laura.
„Vy jste tady?“ Klára byla velmi překvapená. „Ano, a ten parkur jsi zajela na výbornou. To s Tyrem 
mě mrzí. Na jakém koni dojedeš závody?“ „Na Redovi.“odpověděla jí Klára. „Aha, na tom vašem 
šampionovi. No nic, rozhodčí se mnou chtějí mluvit, uvidíme se na startu.“ Svižným krokem 
vyrazila chodbou dozadu, do kryté jízdárny.



   Klára se vrátila k Redovi a odvedla ho do jeho boxu. „Zvládneme tu zeď?“ Kůň zafrkal. 
„Tak dobrá, když si to myslíš?“ Vyčistila ho a šla k sobě do pokoje. Byl už večer a Klára usnula tak, 
jak unavená spadla na postel.
   Ráno ji vzbudil otcův hlas. „Kláro, běž Reda připravit, ať to neděláš na poslední chvíli.“ 
Klára zvedla hlavu a zamžourala na hodiny. Bylo šest hodin a v osm začínaly další závody. Klára 
seběhla do stájí a začala Reda čistit a zaplétat mu hřívu. V půl osmé už čekala u ohradníku s číslem 
jedenáct, které dostala přidělené, a čekala, až deset závodníků před ní dokončí trať. Po hodině šla na 
řadu.

IV.kapitola
NEJRYCHLEJŠí ČAS

   Bylo odstartováno. Red se tryskem řítil ke kládám. Přeskočil je, jako by je přeletěl. „Teď tu 
zeď.“ Klára pobídla Reda ke skoku. Překážka jí najednou připadala menší a Red s ní neměl 
problém. Je to velmi vytrvalý kůň, kterému dávají výhodu jeho dlouhé nohy. Hříva se mu ve světle 
leskla, a proto ve skoku vypadal jako kůň, kterému hoří hříva. Překážku zdolali čistě. „ A co teď? 
Co nás čeká těď?“ Před nimi se objevilo pole. „Oranice!“ Klára zpomalila Reda do pomalejšího 
trysku. Když vyjeli z poslední hlíny, už Red nebyl tak čistý. Nohy měl obalené bahnem, které ho 
zpomalovalo. 
   Po dalších pěti překážkách se dostávali k cíli a Klára zaslechla, jak hlasatel hlásí: „To je 
neuvěřitelné, Klára Trumanová a její kůň zdolávají trať v rekordním čase!“ Kláře se ulevilo.
„Ještě  sto padesát metrů a jsme v cíli.“ Red zrychlil, jako by to už chtěl mít za sebou. V cíli byli za 
čtyři minuty a třicet osm vteřin. To je o pět vteřin rychleji než doposud nejrychlejší čas.
   „Red je doopravdy šampion.“ řekla Klára svému otci, když od ní přebíral koně. „Teď vás 
ale čeká ještě jeden závod.“ řekl, když odváděl Reda do stáje. „Doufám, že ne drezura!“ zhrozila se 
Klára. „Tak to máš asi zase štěstí, budou to dostihy.“ „Ještěže má Red tak dlouhé nohy.“ usmála se 
Klára a začala Reda čistit. 
   Posledního závodu už se nemohli oba dočkat. Už jen jeden závod, jeden jediný a splní se 
jim jejich sen. 
   Ráno bylo slunné a Red měl energie na rozdávání. „Dnes budeme trénovat, Rede.“ řekla 
Klára, když mu zaplétala poslední copánek. Šla do sedlárny, ale tam Redova ohlávka ani sedlo 
nebyly. „Dávala jsem to sem i s krémem!“ Rozeběhla se zkontrolovat Reda, jestli zůstal v boxu a 
běžela za otcem. „Neviděl si moje...? Tati, ty mi čistíš postroj?“ zeptala se ho Klára s vykulenýma 
očima. „No.., jo. Vstávala jsi pozdě, tak jsem si řekl že bych mohl.“ „Ještě kdybys použil ten 
správný krém.“ zasmála se pobaveně Klára. „No, tak promiň.“ A podával jí ohlávku a krém. „Jo, 
ještě něco. Domluvil jsem ti ještě trénink s tvojí trenérkou a jezdcem, který už vypadl. Čekají na 
tebe u trati.“ 
   Klára vedla koně přes louku k trati. „Ahoj, Kláro.“ řekla Laura, „Tohle je Amanda, bude s 
tebou trénovat. Amanda byla vysoká a štíhlá a měla blond vlasy. „Ahoj.“ řekla Amanda „Ahoj.“ 
odpověděla jí Klára. „Tohle je Silver.“představila Amanda svého koně. Kůň byl stříbřitý s šedou 
dlouhou hřívou. Klára poznala podle dlouhého silného těla a ladné protáhlé hlavy syrského koně. 
„Tak děvčata, nasedat.“ poručila Laura a obě dívky se vyhouply do sedel se zkrácenými třmeny. 
Laura  odstartovala hlasitým písknutím a koně vyrazili kupředu. Amanda a Silver se Kláry s Redem 
nepouštěli. Byl to zajímavý závod. Syrští koně vynikají převším v rychlosti, ale na krátkou trať. V 
cíli už Kláře s Redem nestačili. Red je překonal o pět délek. „Výborně Kláro.“ pochválila ji Laura. 
„Zítra nech Reda na louce a moc ho nepřetěžuj.“ poručila jí a nasedla na svého plavého koně 
plemene Lusitano a odjížděla do lesa na svou obvyklou ranní projížďku.



V.kapitola
PŘÍHODA NA DOSTIHOVÉ DRÁZE

   Klára už se nemohla dočkat a celou noc strávila u Tyra s Redem. Zaplétala jim hřívu a ohon, 
vyčistila je hřbílkem a naolejovala kopyta, aby se leskla. „Vypadáte vedle sebe úžasně.“ řekla, když 
bylo dílo hotové. Arab, černý jako noc, vedle ohnivého anglického plnokrevníka vypadal opravdu 
skvěle. Každému na deku do padoku napsala zlatým písmem jejich jména. Tyrovi zkontrolovala a 
přebandážovala nohu a mohla už s Redem vyrazit k závodní dráze.
   Všechny koně navedli do startovních boxů. Kůň vedle nich začal vyhazovat zadníma 
nohama a kopat do přepážek kolem něho. Klára viděla Amandu s Laurou, jak na ni u ohradníku 
mávají. Pak zazněl pokyn k vyklizení trati. Od otce dostala pusu pro štěstí a pak i on odběhl na 
tribunu. 
   Klára nevnímala ten hluk kolem sebe, jak všichni křičeli, jak ten kůň kopal do přepážky. 
Vnímala jen svoje rychle tlukoucí srdce a jak Red napíná svaly. Pak dostala strach. Přesně tohle 
cítila před tím, než se Tyro zranil. „Co když se to samé stane i Redovi? Co když na trati bude 

nerovnost a on zakopne? Co bude potom? Skončí to jako tenkrát s mojí mamkou?“ Ale na 
odstoupení už bylo pozdě. Rozsvítilo se červené světlo. Klára viděla vše jako ve zpomaleném filmu. 
Světlo zhaslo a boxy se otevřely. Red se hnal pomalým tryskem vpřed, před nimi byla dlouhá 
rovinka. Klára se podívala na své soupeře. Jelo jich sedm a ona. Naklonila se k Redově uchu a 
zašeptala: „To zvládneme, jsme přece nejlepší!“
   Red za zatáčkou zrychlil, před nimi byli tři jezdci s čísly tři, pět a osm a zase ta děsivě 
dlouhá rovina. Red byl stále plný energie. Doběhl prvního žokeje s číslem osm. Ten se na ně otočil 
a pobídl svého koně jezdeckým bičíkem. Klára s Redem jeli podél vnitřního okraje a osmička je 
přimáčkla k ohradníku. Létaly jiskry, jak se třmen třel o kov. Red zrychlil ještě víc, vedli o hlavu. 
Druhý jezdec se pokusil Reda švihnout bičíkem. Jak kolem Redova ucha prosvištěl bičík, vyhodil 
zadníma nohama. Soupeřův kůň se vzepjal a shodil jezdce. Teď mají vítězství v kapse. Prohnali se 
cílovou rovinkou a Klára se postavila ve třmenech: „Jo!“ volala a dav jásal. Teď se ale vyskytla 
otázka: Nevyloučí je za to, že Red vyhodil nohama a polekal koně, který shodil jezdce? Ihned 
přiběhli rozhodčí. „Tak co?Vyhráli jsme, nebo nás vyloučíte?“ zeptala se udýchaná Klára. „Kůň s 
číslem osm tebe a tvého koně přimáčkl k ohradníku, takže by byl diskvalifikován a navíc se jezdec 
pokusil pobídnout tvého koně bičíkem.“ „Takže co?“ Klára byla nedočkavá. „S radostí ti oznamuji, 
že  ses dostala do olympijského družstva!“ Klára tomu nemohla uvěřit. Obejmula svého koně a pak 
ucítila, jak ji někdo zezadu chytil a vyzvedl  na Redův hřbet. „Tati!“ Klářin táta ji bez sedla vedl 
znovu k trati. „Ještě snad vítězné kolečko, ne?“ Klára se usmívala a ohradník, který stál mezi ní a 
tratí s Redem, přeskočila. Pak už ona a její kůň cválali vítězné kolečko po dráze. Klára se zlatou 
medajlí kolem krku a Red s čerstvou trávou v hubě.

Klára nyní závodí na Redovi a vyhrává soutěže po celém světě. Tyro se uzdravil a 

Klářin táta se naučil jezdit na koni a pilně s Tyrem trénuje. Klára přijíždí domů jen  

několikrát do roka, ale nikomu to nevadí. Přiváží s sebou další a další zlaté medaile a  

poháry. Její otec je na ni pyšný. 

Pár vysvětlivek: 
parkur-závod, ve kterém koně zdolávají uměle postavěné překážky
křížek, trojbradlí, oxer, kolmý skok, vodní příkop, rakev...- druhy překážek, které se v parkuru přeskakují 
cross-country-vytrvalostní závod, ve kterém koně přeskakují přírodní překážky(tzn.,se kterými se v běžně 
setkáte lese) např.: klády, kameny, pole(oranice)
koňská délka-délka od stopy kopyta ke stopě stejného kopyta ve cvalu
kmih-moment při odrazu


