
Čeští juniorští vytrvalci jedou na mistrovství světa 

Letošní mistrovství světa juniorů a mladých jezdců se koná ve Spojených arabských emirátech a naše 

reprezentace – jak už ostatně začíná být zvykem – u toho nebude chybět. Našimi želízky do ohně jsou 

Tereza Hrubá s Watanem, Natálie Terberová s Joulik de Villeneuve a Miroslav Jadlovský se Sioux 

Dakota. V tomto nelehkém úkolu jim bude pomáhat početný servisní tým pod vedením Kateřiny 

Kyselé (šéf ekipy) a MVDr. Mojmíra Dvořáka (týmový veterinář). Kromě mnoha dobrovolníků budou 

v Emirátech přítomni i Michaela a Martin Litovovi, kteří budou mít na starosti mediální stránku 

celého výjezdu a určitě nám přivezou mnoho krásných záběrů. 

Naše družstvo čeká 120 km v poušti na okraji města Abu Dhabi v jezdeckém centru Al Wathba. 

Přesto, že s jízdou v poušti naše vytrvalost již má, závod určitě nebude lehký. Na startu se totiž sejdou 

skvělí sportovci z celého světa – konkrétně 83 jezdeckých dvojic z 30 států. Ani v soutěži družstev to 

nebudou mít naši reprezentanti jednoduché – našemu družstvu bude konkurovat dalších 16 týmů. 

Před naší juniorskou špičkou stojí opravdu nelehký úkol. Přestože natrénovat koně na extrémní 

podmínky, jaké panují v poušti, je v našich podmínkách téměř nemožné, zase tak úplně bez šancí 

nejsme. V jednotlivcích by se mohli umisťovat kolem 20. – 30. místa, ale v družstvech bychom mohli 

být pro ostatní nepříjemným překvapením. Čistě teoreticky – pokud se podaří dokončit všem třem 

našim reprezentantům – bychom mohli atakovat umístění mezi prvními pěti. Pokud nahlédneme do 

výsledků všech účastníků, zjistíme, že asi jen těžko přemožitelnými budou zástupci Argentiny, Brazílie, 

Francie, Spojených arabských emirátů a Uruguaye. Na naší výkonnostní úrovni jsou startující za Belgii, 

Španělsko, Chile, Itálii a Katar. Všichni ostatní mají výsledky horší než naše reprezentace. To ale 

neznamená, že nemůže nikdo překvapit. Jistě velmi kvalitní je tým USA, ale je také pravda, že 

Američané poprvé postavili na takhle velkou soutěž družstvo. Hodně nepříjemní mohou být i 

Holanďané, kteří jsou známí svým entuziasmem a týmovým duchem, nebo Španělé, které zase 

charakterizuje jejich dravost. 

Prostě a jednoduše – naši mladí jezdci to rozhodně nebudou mít jednoduché, ale zcela bez šancí 

nejsou. Budeme jim držet palce, aby dobrá nálada, která vládla před odletem z ruzyňského letiště, 

byla stejně dobrou, až se budou vracet zpět v pondělí 12.12.2011. 

        Antonín Terber 

                            



                           

 


