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Terberová juniorskou mistryní ve vytrvalosti 2015 

 

Mistryní České republiky ve vytrvalostním ježdění v kategorii juniorů a mladých jezdců se 

stala v sobotu 22. srpna Tereza Terberová na koni Kabuki. Náročný závod v Kolesech u 

Kladrub dlouhý 90 kilometrů dokončily jen dvě z pěti zúčastněných dvojic. 

 

Tereza Terberová reprezentující JS Likoli absolvovala hned první ze tří třicetikilometrových etap v okolí Kladrub 

nad Labem nejrychleji ze všech. Krok s ní držely ještě Michaela Zapletalová na koni Eksol a Kateřina Suchá v 

sedle Janis 1. Kateřina Suchá však byla po druhé etapě vyloučena pro kulhání koně a podobný osud čekal i 

Michaelu Zapletalovou v závěru soutěže. Již po druhé etapě odpadla ze stejných důvodů Denisa Fenclová a Cony 

4.  

 

Kromě vítězky tak byla klasifikována již jen Andrea Kopecká s Asminou Al Trescol. Tato dvojice si dojela pro 

stříbrnou medaili a titul vicemistrů republiky v průměrné rychlosti 15,091 kilometrů v hodině, zatímco vítězka jela 

19,042 kilometrů za hodinu. Andrea Kopecká byla vedle Denisy Fenclové a Michaely Zapletalové účastnicí 

mezinárodní soutěže kategorie CEIYJ*, kterou tak jako jediná dokončivší vyhrála.  

 

V Kolesech se jela také mezinárodní soutěž seniorských jezdců kategorie CEI*. Na její start se postavili tři 

účastníci a dokončila jej pouze Tereza Kopecká s Ubayhan du Cade. Reprezentantky z Jezdeckého klubu 

Habrovany tak mohly slavit hned dvojí vítězství, i když to tentokrát bylo bez přímého boje. V soutěži CEI* se 

představili ještě Petr Jadlovský s Arsanem a Zdenka Hradecká na koni Nazir el Achat. Jadlovský však skončil již po 

druhé etapě a Hradecká po třetí. Reportáž z průběhu závodu odvysílá Česká televize na programu ČT Sport ve 

středu 2. září od 12.50 hodin a poté ještě v sobotu 5. září od 10.05 hodin. Kompletní výsledky najdete na adrese 

www.cjf.cz/vytrvalost. 
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