
P

10/2009 Jezdectví
34

Pfiesto nakonec stanulo na startu mezi
93 soutûÏícími z 23 zemí svûta i 5 na‰ich zá-
vodnic: Katefiina Hemzalová s Aristou, Tereza
Kucharská s Chositou, Katefiina Kyselá s Po-
esií, Silvie Lorenzová s Modemem 29 a Mar-
kéta Terberová s Wellfare.
Komise vytrvalosti sestavila definitivní pûti-
ãlenn˘ t˘m z pÛvodních devíti jezdcÛ a osmi
koní, ktefií mûli splnûnou kvalifikaci a pfiedvedli
se poãátkem ãervence naMistrovství âR 2009
juniorÛ a mlad˘ch jezdcÛ v Pardubicích. „Ná‰
t˘m reprezentoval v˘bornû, jsem nad‰ená,“
prohlásila po skonãení mistrovství manaÏerka
vytrvalosti Lucie Kalová, která zároveÀ pÛso-
bila i jako veterináfi ekipy. V prÛbûhu závodÛ
se vyskytly drobné krize, ale s celkov˘m v˘-
sledkem mohou b˘t jezdkynû spokojeny. Nej-
lépe se z na‰ich reprezentantek umístila
Tereza Kucharská, která skonãila jako osm-
náctá, navíc dojela jen pÛl hodiny za vítûzem
Al Marouqi Hussainem Alim ze Spojen˘ch
arabsk˘ch emirátÛ. Distanãní dostih absolvo-

vala ve vysoké rychlosti v prÛmûru 20,1 km/h.
V soutûÏi druÏstev obsadily první tfii místa
Francie, Spojené arabské emiráty a Maìar-
sko. âesk˘ t˘m se ze 17 druÏstev umístil na
krásném 8. místû.
Sedmnáctiletá Tereza Kucharská, která sní
o mistrovské kariéfie se sv˘m dosud mlad˘m
konûm Haydée, od poãátku vûfiila, Ïe si v Bá-
bolnû povede dobfie: „Chosita byla velmi
dobfie pfiipravená sv˘m majitelem Antonínem
Hrdinou. Závod v‰ak byl hodnû nároãn˘, pro-
toÏe se v‰ichni aÏ nekompromisnû snaÏili do-
sáhnout vítûzství. PfiedjíÏdûlo se v zatáãkách
ve vysoké rychlosti a docházelo pfii tom i k dost
nebezpeãn˘m situacím.“ Cválá-li více neÏ
90 koní po hromadném startu a v‰ichni se
hrnou dopfiedu, není divu, Ïe mÛÏe nastat ko-
lize. Z na‰ich koní byla bohuÏel hned v prvním
kole nakopnutá katarsk˘m konûm klisna Po-
esia, ale zhmoÏdûní se na‰tûstí podafiilo zklid-
nit pomocí masáÏí a prohfiívání. Mûla sice
zhor‰ené známky za chody, ale veterinární

kontrolou pro‰la. Silvie Lorenzová s Mode-
mem dokonce utrpûla pád, ale jezdkynû na-
‰tûstí konû chytila a nakonec i pfies ztrátu
podkovy dvojice dojela velice dobfie do cíle.
Závod nedokonãila jako jediná z na‰eho t˘mu
Markéta Terberová s Welfare kvÛli kulhání
zpÛsobenému svalov˘mi problémy.
„KdyÏ vezmeme v úvahu, Ïe soutûÏící a je-
jich t˘my, veterináfi i ‰éf ekipy, kter˘m tentokrát
byla Krist˘na Veselá, si musejí témûfi v‰e fi-
nancovat sami, povaÏuji v˘sledky za vynikající.
Pfied námi se umístili soutûÏící ze státÛ, které
dávají do endurance skuteãnû velké peníze,“
zkonstatovalamanaÏerka vytrvalosti Lucie Ka-
lová a dodala: „Nám se podafiilo sehnat jedi-
ného sponzora - Litex Litomy‰l vûnoval
jezdkyním obleãení. Do budoucna hledáme
sponzora, kter˘ by byl ochoten podpofiit endu-
rance pfií‰tí rok na svûtov˘ch hrách v Kentucky.
Zlep‰ovat chceme i spolupráci jednotliv˘ch
jezdcÛ a jejich t˘mÛ i veterináfiÛ a ‰éfa ekipy.
Pokud se v‰e podafií, vûfiím, Ïe na‰e vytrvalost
bude ve v˘konech je‰tû dále stoupat.“
Z pohledu diváka seMistrovství svûta juniorÛ
ve vytrvalosti stalo i zajímavou pfiehlídkou: na
slavnostním zakonãení pfiedvedli maìar‰tí
jezdci skokové a drezurní ukázky na arabech.
Potvrdilo se tím nejen to, Ïe hfiebãín Bábolna
má obrovskou jezdeckou základnu, ale také,
Ïe arab mÛÏe mít krásné drezurní chody, je
schopn˘ dobfie skákat, chodit v zápfieÏi a po-
dobnû. „Asi nikdy nezapomenu na moment,
kdy jsme stáli uprostfied louky, a v kruhu kolem
nás se rozcviãovalo, tedy klusalo a cválalo
93 jezdeck˘ch dvojic z celého svûta. Byl to
vzru‰ující pocit,“ uzavfiela vzpomínkou z Bá-
bolny Michaela Litovová, která prÛbûh dis-
tanãních dostihÛ aktuálnû dokumentovala na
www.czechenduranceteam.com. �

Zuzana Vojtí‰ková
Foto Michaela Litovová
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Mistrovství světa juniorů ve vytrvalosti,
které se uskutečnilo 5. – 6. září

v maďarské Bábolně, bylo zpočátku
ohroženo počasím. Kvůli extrémně

silnému větru a dešti v noci před
začátkem závodů byl posunut čas startu

a organizátoři zrušili trasu jednoho
z okruhů, protože byla silně podmáčena.

Koně z ČR museli být v noci z pátku na
sobotu dokonce přestěhováni

z vyplavené stáje do suchých boxů.
Tlačenice krátce po startu.

Slavnostní
vyhlášení.
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