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ZAÅ LÃ• SLÃ•VA - Å½ENA V SEDLE
NedÄ›le, 26 listopad 2017

Dne&scaron;ní vypravování bude patÅ™it k pÅ™íbÄ›hÅ¯m, které jsou svÄ›dectvím o lidské píli, vytrvalosti a pokoÅ™e. Ve své
hrdinové z pÅ™íbÄ›hÅ¯ Za&scaron;lé slávy vynikali svojí houÅ¾evnatostí a je dobré si je pÅ™ipomenout s respektem k jejich
nezdolnému entusiasmu a odvaze Ä•elit nepÅ™ízni osudu. Velká pardubická steeplechace je nejstar&scaron;í a
nejtÄ›Å¾&scaron;í pÅ™ekáÅ¾kový závod v EvropÄ›. Jeho historie sahá do konce 19. století. V jeho dlouhé historii vyhrála
závod pouze jedenkrát Å¾ena.

Stalo se tak pÅ™ed 80 lety, v pohnuté pÅ™edváleÄ•né dobÄ›, 17. Å™íjna 1937. PrávÄ› o této vítÄ›zce budou následující Å™
Jmenovala se Immaculata Brandisová, narodila se 26. Ä•erna 1895 v ÚmonínÄ› u Kutné Hory do poÄ•etné rodiny husarského
dÅ¯stojníka z Tyrol Leopolda Brandise (1854-1928) a jeho Å¾eny Johanny von Schaffer (1871-1927). SpoleÄ•nÄ› s ní
pÅ™i&scaron;la na svÄ›t i sestra Kristýna. Nikdo ale dvojÄ•atÅ¯m jinak neÅ™ekl neÅ¾ Lata a Týna. NejdÅ™íve Å¾ili manÅ¾e
potomky v ÚmonínÄ› , pozdÄ›ji se poÄ•etná rodina pÅ™estÄ›hovala do Å˜itky (okr. Praha-západ), kde hrabÄ›nka Johanna dost
vÄ›nem zámeÄ•ek, pivovar, lihovar, dva statky, pole, louky, rybníky a lesy. Lata odmaliÄ•ka milovala zvíÅ™ata,
pÅ™edev&scaron;ím konÄ›. Rodina byla z matÄ•iny strany spÅ™íznÄ›na s rodem Kinských. HrabÄ› Oktavián Kinský (1813-189
dokonce v roce 1874 jedním ze tÅ™í spoluzakladatelÅ¯ Velké pardubické. Latu také Ä•asto otec Leopold Brandis brával na
dostihy do Chuchle. V 21 letech se Lata poprvé objevila v sedle na pardubickém závodi&scaron;ti. BohuÅ¾el doba byla
jiná neÅ¾ dnes a Å¾ena závodící po boku muÅ¾Å¯? Nemyslitelné. Proto mohla tehdy mladá Å¾ena závodit jen v
handicapovém závodÄ›.

První svÄ›tová válka znamenala pro rodinu bolestné odlouÄ•ení. &Scaron;edesátiletý hrabÄ› Brandis vstoupil dobrovolnÄ›
do armády a na frontÄ› se ocitl i syn Mikulá&scaron;. Na statku v Å˜itce tak zÅ¯stala matka se sedmi dcerami. Druhý syn
Brandisových, desetiletý Leopold, zemÅ™el na spálu a Mikulá&scaron; padl na italské frontÄ›. Po skonÄ•ení války a
následném vzniku ÄŒeskoslovenské republiky se majetek Brandisových zmen&scaron;il v dÅ¯sledku pozemkové reformy.
Tehdy LatÄ› zÅ¯stala jen jedna slepá klisna a tak trénovala v Chuchli. V roce 1921 tam v rovinových dámských dostizích
získala první a dvÄ› druhá místa. Pak ale pÅ™i&scaron;el v Å¾ivotÄ› mladé Å¾eny zvrat. Ten kdo se o nÄ›j pÅ™iÄ•inil byl její
Zdenko Radslav Kinský (1896-1975). Z. R. Kinský pocházel z chlumeckého panství v ÄŒechách, které zdÄ›dil po bezdÄ›tném
bratru F. X. Kinském. Za první svÄ›tové války strávil dva roky v ruském zajetí. Po vzniku ÄŒeskoslovenska vstoupil do
armády a byl ve státních sluÅ¾bách zahraniÄ•ního úÅ™adu podÅ™ízenému Karlu KramáÅ™ovi. SÅˆatkem s vdovou po Karlu
Schwarzenbergovi, Eleonorou roz. Clam-Gallasovou, do&scaron;lo k propojení slavných rodÅ¯. A právÄ› na Orlík patÅ™ící
SchwarzenbergÅ¯m pozval Zdenko R. Kinský Latu, protoÅ¾e zde pÅ™ipravoval konÄ› z chlumeckého chovu pro pÅ™ekáÅ¾ko
dostihy. PrávÄ› zde se zrodil nápad, Å¾e se Lata pÅ™ihlásí na Velkou pardubickou.
Rozhodnutí Laty vyvolalo znaÄ•ný roz
v dostihovém svÄ›tÄ›. Protesty do&scaron;ly tak daleko, Å¾e úÄ•ast jediné Å¾eny na startu musel povolit Britský královský
Jockey Club v LondýnÄ›. Britové tehdy urÄ•ovali dostihové zákony celému svÄ›tu. Start Laty byl povolen s podmínkou, Å¾e
bude mít oddÄ›lenou &scaron;atnu, coÅ¾ byla podmínka velmi lehce splnitelná. První start na Velké pardubické znamenal
pro Latu a klisnu NevÄ›stu páté místo, pÅ™i&scaron;lo totiÅ¾ nÄ›kolik pádÅ¯ a tím i konec nadÄ›je na lep&scaron;í umístÄ›ní. I
je ale v cíli Ä•ekaly ovace. Pak z rodinných dÅ¯vodÅ¯ (úmrtí rodiÄ•Å¯) nÄ›kolik let Lata nezávodila, dal&scaron;í start
pÅ™i&scaron;el v roce 1930, s konÄ›m Norbertem dojela Ä•tvrtá, o rok pozdÄ›ji na Norbertovi dokonce tÅ™etí. Pak zaÄ•ala záv
s klisnou Normou. UmístÄ›ní nebyla sice &scaron;patná, ale stále vítÄ›zili jezdci na koních z východopruského chovu, coÅ¾
hnÄ›tlo Z. R. Kinského. Norma tak zaÄ•ínala mít na kahánku. Zdenko Radslav na ni zkusil posadit i zku&scaron;eného
italského jezdce Pogliagu v nadÄ›ji, Å¾e pevná muÅ¾ská ruka klisnu lépe povede. Nic naplat.. Psal se rok 1937, pohnutá
doba plná napÄ›tí ,dusná atmosféra. Doba stupÅˆování Hitlerových nárokÅ¯ na Ä•eské pohraniÄ•í , doba, kdy ve vzduchu
visela váleÄ•ná hrozba. KaÅ¾dá známka protestu se cenila. &bdquo;Kdyby se tak letos povedlo vyhrát koni Ä•i klisnÄ›
z Ä•eských stájí&ldquo;, mysleli si mnozí.. &bdquo;Dát tak NÄ›mcÅ¯m za u&scaron;i&ldquo;, uvaÅ¾ovali dal&scaron;í... 17. Å™
1937 odstartoval dal&scaron;í roÄ•ník Velké pardubické. Favoritem byl nÄ›mecký polokrevník Herold a dal&scaron;ím
favoritem rovnÄ›Å¾ nÄ›mecký hÅ™ebec Quixie. Herold spadl na TaxisovÄ› pÅ™íkopu, jezdec Lengnik si zlomil klíÄ•ní kost, pÅ™
pokraÄ•oval v závodÄ›. Do Ä•ela se dostal Quixie s Å¾okejem Schlagbaumem. Lata s ním drÅ¾ela krok. Na Hadím pÅ™íkopu
jít s Normou do vedení a v tu chvíli sly&scaron;ela aplaus z tribun. To jí dodalo je&scaron;tÄ› vÄ›t&scaron;í odvahu. PostupnÄ›
s Normou zvy&scaron;ovaly náskok a vyhrály o sedm délek. Nad&scaron;ení a euforie nebraly konce, hlavnÄ› Å¾enské
publikum na tribunách bylo v extázi. Dochoval se i záznam závodu, který jsem objevila na you tube.

PÅ™idávám k nÄ›mu je&scaron;tÄ› slova tehdej&scaron;í vítÄ›zky: &bdquo;Vnímala jsem, jak mÄ› Norma nese k cíli,
vychutnávala jsem si tu radost z potlesku tribun a volání divákÅ¯. Nikdy pÅ™edtím mi nebylo dopÅ™áno zaÅ¾ít
nádhernÄ›j&scaron;í pocit. Pocit, Å¾e &scaron;iroko daleko není nikdo, kdo mÄ› nemá rád!&ldquo; Krásné a o to
cennÄ›j&scaron;í, Å¾e vítÄ›zství pÅ™i&scaron;lo v této dobÄ› a moÅ¾ná i proto, Å¾e LatÄ› bylo v té dobÄ› 42 let.
PÅ™
1938 a s ním mnichovský diktát. Zdenko Radslav Kinský stál v záÅ™í tohoto roku v Ä•ele tÄ›ch, kteÅ™í odevzdali prezidentu
Bene&scaron;ovi protest Ä•eské &scaron;lechty proti odtrÅ¾ení Ä•eského pohraniÄ•í. Tím si mluvÄ•í Ä•eské &scaron;lechty
vyslouÅ¾il od NÄ›mcÅ¯ nucenou správu na svÅ¯j majetek. Spolu s ním se objektem zájmu nÄ›meckých úÅ™adÅ¯ stali i Kinskéh
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pÅ™íbuzní, tudíÅ¾ i Brandisovi. LatÄ› se tak výraznÄ› omezila moÅ¾nost trénovat a Ä•asto proto jezdila do Chuchle. PÅ™i jed
Chuchle narazila na uprchlého nemocného Rusa a díky lékÅ¯m, které mÄ›la pro konÄ›, zachránila Rusovi Å¾ivot.

Po válce sedlala Lata hÅ™ebce Nurmiho, dal&scaron;í rok Otella. V roce 1948 odjel Zdenko Radslav Kinský s chotí do Itálie
na svatbu syna a uÅ¾ v exilu zÅ¯stali. Na zámku v Å˜itce zaÄ•al pevnou rukou vládnout prostÅ™ednictvím svých poskokÅ¯
komunistický reÅ¾im. Naposledy jela Lata Brandisová, uÅ¾ 56letá, rámcový dostih na pardubickém závodi&scaron;ti 23.
listopadu 1949. Ke své vlastní smÅ¯le pÅ¯jÄ•ila svoji pÅ™ilbu tehdy jinému závodníkovi. Na Hadím pÅ™íkopu pÅ™i&scaron;el
&scaron;karedý hromadný pád. Lata utrpÄ›la frakturu lebeÄ•ní kosti, zlomeninu nohy, Å¾eber, klíÄ•ní kosti a poranÄ›ní páteÅ™e
Následoval týden v kómatu a dlouhá doba léÄ•ení. UÅ¾ nikdy nemohla chodit bez hole, skonÄ•ila v invalidním dÅ¯chodu, který b
ov&scaron;em spí&scaron; almuÅ¾nou. S pÅ™íchodem kolektivizace musely tÅ™i sestry Brandisovy opustit zámeÄ•ek v Å˜itc
kde byla zÅ™ízena zemÄ›dÄ›lská &scaron;kola a odstÄ›hovaly se do tzv. KadláÄ•kovy chaty v blízkém BojovÄ›. Protestovat by
znamenalo vyslouÅ¾it si kriminál. V BojovÄ› se naplno projevila jejich houÅ¾evnatost a nezlomná vÅ¯le. Podmínky k Å¾ivotu z
nebyly pÄ›kné, voda se musela nosit do kopce, nebyla elektÅ™ina. ReÅ¾im si nepÅ™ál, aby burÅ¾oazní éra byla nÄ›jak
oÅ¾ivována v socialistickém jezdeckém sportu. Proto Latu nikam uÅ¾ nikdo nezval. AÅ¾ v roce 1965 se spoleÄ•enské pomÄ›ry
trochu uvolnily. Tehdy Eva Palyzová skonÄ•ila na Velké pardubické druhá a spoleÄ•ný snímek s Latou Brandisovou se
objevil v novinách.
Roky pÅ™ibývaly, Å¾ivot pro sestry se stával v KadláÄ•kovÄ› chatÄ› u Bojova Ä•ím dál nároÄ•nÄ›j&scaro
Jedna sestra Laty zemÅ™ela v r. 1979, druhá se odstÄ›hovala do blízké Lí&scaron;nice a samotná Lata Brandisová odjela
se synovcem Ernstem Hanem v roce 1980 do Rakouska, do rodiny své dal&scaron;í sestry. Tam také 12. kvÄ›tna 1981
zemÅ™ela. Je pochována v rodinné hrobce v Reitereggu.

P.S. KdyÅ¾ jsem hledala informace k dne&scaron;nímu Ä•lánku narazila jsem i na informace o hrobce rodiny BrandisÅ¯
(BrandejsÅ¯). Je ukryta v lese za obcí Å˜itka, nevede k ní Å¾ádná turisticky znaÄ•ená cesta. ZámeÄ•ek Å˜itka vlastní potomci
rodiny BrandisÅ¯, je zde malé muzeum Laty Brandisové, a konÄ› zde mají své království tak jako tomu bylo za Å¾ivota
hrabÄ›te Brandise a jeho rodiny.
MIA
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