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Pomozme
Jifiímu Ciprovi

Každý ze čtenářů Jezdce se
již setkal se jménem našeho
dlouholetého jezdce a českého
reprezentanta ve všestrannosti
Jiřího Cipry. Zvláštní číslo je
věnováno právě jemu a spo-
lečně s ním i všem příznivcům
našeho krásného sportu, který
však čas od času umí ukázat
i svoji odvrácenou tvář.

Ve dnech 26.-29. června
startoval Jiří Cipra v soutěži
CIC* v polské Strzegomi na
koni DAR CHURY. Popis toho,
co přesně se před startem
terénní zkoušky stalo, není
zcela jednotný. Nikdo z roz-
sáhlé skupiny českých diváků
nebyl přímo na místě. Jisté
však je, že Jiří Cipra utrpěl při
absolvování zahřívacího skoku
nešťastný pád, při kterém
došlo ke zranění prvního obrat-
le. Následné komplikace vyplý-
vající z tohoto velmi vážného
zranění mohou vést až k ohro-
žení života našeho reprezen-
tanta. Ten byl nejprve vrtulní-
kem dopraven do vojenské
nemocnice ve Wroclavi
a následně za pomoci českých
přátel letecky do nemocnice
v Hradci Králové.

I když obě nemocnice patří
v jednotkách intenzivní péče ke špičko-
vým zařízením, život našeho přítele je
udržován pouze pomocí přístrojů. I po
16 dnech, v momentě tvorby tohoto
dokumentu, je jeho stav stále kritický
a o dalším vývoji i největší lékařské
kapacity pouze spekulují.

V každém případě však čekají Jiřího
Cipru i celou jeho rodinu velmi obtížné
dny. Ty jsou provázeny nejen obrov-
ským psychickým i fyzickým vypětím,

ale pochopitelně sebou přinesou
i nemalé finanční výdaje. Zdaleka ne
vše je možné hradit prostřednictvím
zdravotního pojištění.

Abychom alespoň po ekonomické
stránce ulehčili našemu dlouholetému
kamarádovi jeho obtížný osud, který
může bohužel postihnou každého
z nás, rozhodl se zpravodaj Jezdec
založit na pomoc rodině Jiřího Cipry
zvláštní konto. Na toto konto můžete

každý přispět částkou podle svých
možností. Protože tato iniciativa vznik-
la velmi spontánně, garantem sbírky
je pro všechny donátory zpravodaj
Jezdec. Na jeho stránkách se dozvíte
jak bylo s vybranými prostředky nalo-
ženo, stejně tak, jako před jedenácti
lety při pomoci našim jezdeckým přá-
telům, postihnutým katastrofálními
povodněmi.  

Cyril a Ilona Neumannovi 

Své příspěvky na pomoc Jiřímu Ciprovi zasílejte 
na č. ú. 2033560193/0800 České spořitelny 
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Pomozme Jiřímu Ciprovi překonat nepřízeň sportovního osudu 
a společnými silami přispějme k jeho návratu do aktivního života.

Jméno Jiřího Cipry (51) bylo po léta
spjato se Státním plemenářským pod-
nikem ve Slatiňanech. I zde sice
působil jako jezdec, ale odborně se
vzdělával především v oblasti repro-
dukce. Stal se tak uznávaným odbor-
níkem na inseminaci klisen. V tomto
oboru působil od počátku devadesá-
tých let i po svém odchodu ze Slati-
ňan do rodinného hospodářství v Pilní-
kově.

V té době také začala jeho spolu-
práce se Zemským hřebčincem v Pís-
ku a v jeho hřebčí stanici v Pilníkově
se vystřídala celá řada plemeníků.

Největší jméno si jako chovatel
a jezdec udělal Jiří Cipra prostřednic-
tvím hřebce TRISTAN (270 Diktant
slatiňanský - Trněnka), který po celou
dobu své plemenné kariéry byl i vyni-
kajícím sportovním koněm.

V jeho sedle zahájil velmi dobře již
v roce 1993, kdy nejprve zvítězil při
CIC* v Hořovicích a následně potvrdil
svoji výkonnost i při CCI** v Humpolci.
Na ME toho roku v německém  Ach-
selschwangu tehdy ještě Jiří Cipra
nedosáhl. Náhradou za evropský
šampionát však byla CCI** ve Wien-
dorfu, kde dvojice předvedla druhý
nejlepší cross a stala se tak pro rok
1994 naší největší nadějí v soutěžích
všestranné způsobilosti.

V roce 1994 potvrdila své postavení
dvojice Cipra TRISTAN především při
dobře zvládnuté kvalifikaci na Světové

Jiří Cipra

jezdecké hry (Haag) v Luhmühlenu
(CCI**) a pak i při CCI** v Humpolci,
kde byl Jiří Cipra nejlepším českým
zástupcem. I když se nakonec účast
v Haagu neuskutečnila i nadále trvalo
úsilí o proniknutí do nejlepší evropské
společnosti.

ME v Pratoni del Vivaro
V roce 1995 pak byla hlavním

cílem dvojice Cipra - TRISTAN
účast na ME v Pratoni del Vivaro.
Té předcházela úspěšně zvládnutá
kvalifikace při CCI*** v Luhmühlenu.
Start české dvojice na ME v roce

1995 patřil k přelo-
movým momentům
české jezdecké
výkonnosti a nic na
tom nezměnila ani
skutečnost, že Jiří
Cipra soutěž nako-
nec nedokončil.

Mistr roku 1996 a 1999
I když po náročné sezóně

1995 měl TRISTAN poněkud
volnější rok, nenechal si Jiří
Cipra ujít vrchol domácí sezóny
a při svém jediném startu roku
1996 získal v Humpolci (CCI**)
mistrovský titul.

V dobrých výkonech pak
dvojice Jiří Cipra a TRISTAN
pokračovala i v dalších letech
a až do samého závěru kariéry
patřila k oporám české repre-
zentace. V roce 1999 zopako-
vali svůj šampionátový triumf
a v Humpolci se stali podruhé
mistry ČR. TRISTAN se stal
i koněm roku 1999, ale bohužel
právě v zimě 1999 tento
nesmírně charakterní hřebec
uhynul.

Jako reprodukční technik se
Jiří Cipra postaral i o plemen-
nou využitelnost TRISTANA
a tak se krev tohoto hřebce

objevuje stále na našich kolbištích.
Mezi jeho potomky patří nejen další
Ciprův militarista DOVEN, ale např.
i drezurní naděje Karoliny Žižkové
minulých let DARWIN.

Jiří Cipra se vedle své sportovní
kariéry v sedle mnoha dalších koní
staral i o svůj chov a jezdeckou školu
a většina návštěvníků Krkonoš zná
jeho středisko v Pilníkově, které má
pastviny položené na hlavním tahu do
Trutnova.

V jeho práci mu je hlavní oporou
manželka Vlaďka, stříbrná medailistka
mistrovské soutěže žen roku 2001
(SAMANTHA), se kterou má tři syny.
V jeho stájích se rodina téměř stále
stará o cca 40 koní.

Až do osudné soboty 27. června byl
Jiří Cipra pravidelným jezdcem soutě-
ží všestrannosti po celé ČR, stejně
jako terénních parkurů např. v Praze
na Gabrielce či Kolesách.


