
Emiráty – svět přepychu, zvláštností a především dostihů 
 
 
Letos pošesté jsem si odpověděla na otázku, stojí-li mi vůbec za to, abych překonala strach 
z létání a absolvovala přes pět a půl tisíce vzdušných kilometrů jenom proto, abych navštívila 
Spojené arabské emiráty, území rozlohou srovnatelné s naší republikou. Ovšem to je asi tak 
všechno, co s federací tvořenou 7 emiráty (Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Ras al-
Khaimah, Fujairah, Abu Dhabi), která se rozprostírá na jihovýchodě Arabského poloostrova,  
máme společného. Pravděpodobnost záporné odpovědi se v mém případě rovná třeba ceně za 
litr nafty pod 10 korun… 

 Hlavou každého emirátu je vládnoucí rodina a 
vládne zde absolutistická monarchie. Jenomže ta si 
„tyká“ s tržním hospodářstvím a díky tomu země 
vzkvétá. Emiráty nejsou bohaté jen ropou, to by byla 
velká mýlka. Před ní prosperovaly z lovu perel a 
nyní ji pomalu předhání cestovní ruch a obchod, což 
je nejvíce znát v Dubaji. Ta se v posledních letech 
přeměnila na nejvýznamnější centrum obchodu 
v Perském zálivu. My jsme se do Emirátů nevydali 

ani za potápěním do Fujairah, ani za přísně dodržovanými tradicemi (což by určitě uvítali 
abstinenti a puritáni) do Sharjah, ale za mrakodrapy, nádhernými stavbami, dobrým jídlem a 
hlavně za dostihy a to do Dubaje. Když jsme stáli jako malinkatí trpaslíčci pod nejvyšším 
mrakodrapem světa Burj Khalifou, pomysleli jsme si, může-li v budoucnu následkem finanční 
krize a mnohamiliardových dluhů expanzivního emirátu přijít ještě něco vyššího a 
pompéznějšího. Originální stavba přes 800m vysoká, jejíž vnější plášť 
krásně svítí ze všech stran díky reflektornímu sklu, hliníku a ocelovým 
panelům, sice odhaluje dvě tváře současné Dubaje – přepych a bohatství 
i megalomanství a předlužení státu, ale situace není tak kritická, jak 
mnohá média popisovala. Po slavnostní inauguraci na začátku ledna se 
situace zlepšila – o byty je velký zájem a hospodářské mínus opět šplhá 
do plusu. Má turista šanci finanční krizi v těchto končinách vnímat? Na 
to můžu podle vlastní zkušenosti odpovědět tak, že se notně dotkla ve 
velké míře Evropy (Dubaj je správný příklad multikulturního světa) a že 
změna oproti letům minulým byla patrná v několika aspektech – např. 
v prázdnotou zejících barech (nikoliv však v obchodních centrech), 
význačném odlivu výhradně ruských prostitutek (jejichž zákazníky v žádném případě nebyli 
domorodci) a nepoměrnou cenou ubytování, kdy čtyřhvězdičkové hotely pro převážně 
evropskou klientelu snížily cenu ubytování natolik, že byla nakonec nižší než ve 
dvouhvězdičkových hotelech pro klientelu indickou. Podle statistik tvoří Emirátčané z asi 6 
milionů obyvatel pouze 17% a to bylo opravdu vidět. Na ulicích, v hotelech, na stavbách a ve 

velké míře také na závodišti – v publiku (ale zároveň i 
v paddocku jako vodiči koní) převažovali Indové, 
Pákistánci, Filipínci. 
Protože už za ta léta známe divoký styl jízdy dubajských 
taxikářů, hodně jsme si slibovali od nového plně 
automatizovaného metra, které je (prozatím s jednou 
funkční trasou) v provozu od září loňského roku. Ulevilo 
neutěšitelné dopravní situaci i ovzduší ve městě a navíc 
nabízí nové nevšední pohledy na město. A také nám 
ušetřilo dost nervů při zběsilých jízdách žlutých tryskáčů.  

Poušť vs. výstavba 

Burj Khalifa 



Na druhé straně odliv zákazníků řidiči řeší tak, že urputně nahánějí „rita“ a tak pospíchají. 
Všude a za každých okolností. „Pípáčky“, které je upozorňovaly na překročení povolené 
rychlosti, úplně vymontovali a pod 160 km v hodině jezdí zřídka. Zatáčky lemované 
značkami s číslicí 40 (tedy čtyřicetikilometrová rychlost) projížděli stovkou a tak jsem si 
častokrát povzdechla nad tím, proč je závodiště tak daleko a proč k němu neprovrtali metro. 

 
Meydan 

 
Měla jsem ráda areál v Nad Al Shebě a loni v únoru jsem se 
sním loučila se smíšenými pocity. V té době už vystrkovalo 
růžky nové závodiště (tehdy byla vidět jenom rozestavěná 
tribuna) a já si říkala, jestli to není škoda. Když jsem ale 
přesně po roce, opět v únoru, vystoupila před branami 
Meydanu, veškeré obavy i nostalgie zmizely. Záměr šejka 

Mohammeda - duchovního otce Meydanu, postavit monumentální a nejmodernější sportovní 
areál, se totiž vydařil. Prohlásil, že je to dar jeho země celému dostihovému světu. My všichni 
mu dlužíme velké díky, protože větší závodiště prozatím na světě neexistuje. Mé osobní 
dojmy nesnížilo ani v nejmenším to, že ze zamýšleného obřího 
komplexu (rozloha 76 miliónů čtverečních metrů), kde nebudou 
chybět kina, kongresové prostory a obchodní zóna, bylo letos 
v provozu „pouze“ závodiště s přilehlým hotelem. Návštěvu muzea 
přibližujícího historii dostihů v Arábii, které má být rovněž součástí 
projektu zaměřenou na oblast vzdělávání a studia, si tedy ponechám 
na příští rok. Obrovitost areálu byla patrná hned při příjezdu skrze 
rozestavěné parkoviště, které bude mít tvar sokolích křídel (my jsme 
podjížděli hotové železné základy) a pod která by se mělo vejít až 10 
tisíc aut. První zvláštností těsně před bránou do Grandstand tribuny, 
které si nešlo nevšimnout, bylo velké množství odložených tašek a 
sáčků – pořadatelé každému návštěvníkovi prohledávají zavazadla a znemožňují pronést 
vlastní nápoje i jídlo. Na rozdíl od „lidové“ Nad Al Sheby se na Meydanu žádné rodinné 
pickniky v trávě netrpí, k čemuž určitě napomáhá i rozlehlý vybetonovaný prostor před 
tribunami. Hladem ani žízní  ale nikdo netrpí, protože v suterénu tribuny je vedle dětského 
hřiště spousta možností k občerstvení. Když pominu úchvatnou stavbu tribuny s 1,6 km 
dlouhou střechou a hlediště se světélkujícími sedačkami nebo největší projekční promítací 
plátno na světě, zajímalo mě samozřejmě vše, co se týkalo levotočivé dráhy. Vlastně drah, 
protože dvě jsou tréninkové a dvě hlavní. Oproti bývalému závodišti v Nad Al Shebě bylo 

počítáno s malou, ale podstatnou drobností a to, že 60-70% 
všech dostihů ve světě se běhá po trávě a tak i na Meydanu je 
dráha dlouhá 2.400m, široká 30m, s úhlem točení v oblouku 
5%, situována vně oválu, tedy nejblíže k tribunám. 
Podkladem zůstává osvědčená speciální tráva Bermuda, po 
které se běhávalo i na starém závodišti. Dráha s umělým 
povrchem má následující parametry: délku 1.750m, šířku 
25m, úhel točení 6% a poslední oblouk před cílem je ve 
vzdálenosti 400m. Pískový podklad ustoupil modernější 
tapetě (latinský výraz pro koberec) - speciální syntetické 
směsi (180mm tapety, dále asfalt, geotextilie a písek) 

vytvořené k tomu, aby chránila koňské nohy a klouby a eliminovala tak případné zranění. 
V průběhu sezóny si aktéři na nový povrch zvykli, ale zpočátku tomu tak nebylo. Oficiálně 
byla tapeta vyzkoušená 13. ledna a například Wayne Smith, stájová jednička trenéra Al 

Imbongi-
Ch.Soumillon 

 

            Interiér tribuny 
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Muhairiho v Oasis Stables, komentoval: „Oblouk je pěkně ostrý. Jeli jsme v 9 koních a bylo 
to velmi těsné. Koně přicházející závěrem to mají mnohem těžší než koně, kteří jsou před 
obloukem na předních pozicích. Ale je to pro všechny stejné a bude záležet na každém koni, 
jak se s tím vypořádá. Někteří koně, především specialisté na písek, jako kdyby ztráceli 
nohy.“  
 

Hned první mítink po příletu (čtvrtek 11.února) 
mohu osobně považovat za vrchol celého pobytu 
(aniž bych chtěla zlehčovat výkony koní). Téměř 
celý večer svým koním totiž fandil šejk 
Mohammed a podle výsledků mohl být spokojen 
a podle toho také nešetřil úsměvem – úvodní 
dostih ovládl tříletý Mendip (Godolphin), do 
startovních boxů vcházející s proslulou 
„obrněnou“ dekou Montyho Robertse, následný 
handicap potom valach Escape Route (HRH 
Princess Haya), v úspěšném tažení pokračoval 

Highland Glen (Godolphin) a třešničkou na dortu bylo možná trochu nečekané prvenství 
Siyaadah (Godolphin) v 1,000 Guineas. Jeho Veličenstvo ctím jako mimořádnou osobnost a 
jeho vášeň pro koně nejsou tím jediným důvodem. Umí využívat 
své neskutečné charisma, znalosti a kvality, umí naslouchat a 
nechat se poučit. V paddocku se pohyboval tak nenápadně, že 
mnozí si uvědomili, že pozorují emíra, až z plátna na dráze. 
Nechtěl, aby se o něm mluvilo, aby na něj směřovaly kamery a 
cvakaly fotoaparáty, aby se veškerá pozornost strhla na jeho 
osobu. Věděl, že v ten okamžik není tím nejdůležitějším on – 
panovník, nýbrž koně, jezdci a majitelé. Toto jsem si velice 
dobře uvědomovala při pomyšlení, jak se někdy neupřímně 
chovají naši nejvyšší politici, lobující za své osobní zájmy. 
 

Odlišnou atmosféru i zázemí nabízel páteční odpolední 
mítink na závodišti v Jebel Ali 12.února – chybí tady 
nablýskané tribuny i skvělá dráha, svoji jedinečnost si ale 
zachovává tím, že je situované přímo v poušti, která na 
mnoha místech připomíná, že Emiráty pouští byly a 
zůstávají, třebaže ji systematicky vytlačuje moderní zástavba. 
Na tzv. „provinční závodiště“ se svojí specifickou 
kopcovitou cílovou rovinkou sice nejezdí velikáni typu 
Godolphinu, v akci se ale kromě jiných, např. Ryana Moora, 

šampióna druhé půlky loňské anglické sezony, objevil také novodobý hrdina Emirátů Ahmad 
Ajtebi. Ajtebiho cesta mezi jezdeckou elitu může být klidně námětem na romantický příběh o 
Popelákovi v rajtkách, protože vítěz dvou stovek dostihů na 
velbloudech a otec sedmiletého pokračovatele rodu, kterého 
ve volných chvílích na rodinné farmě mezi Dubají a Hattou 
učí zacházet se sokoly a velbloudy, se ke koním dostal až ve 
22 letech. Poté, co mu šejk Mohammed řekl, že Dubaj už 
nabídla dostihovému světu téměř všechno s výjimkou 
domorodého žokeje, přijal jeho slova jako poslání a od té 
chvíle si přál být viděn v očích celého světa jako vlajkonoš 
SAE na různých drahách planety. Dalším, kdo jeho 

HH Shaik Mohammed a Highland Glen 

 

Ahmad Ajtebi a Siyaadah 
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Burj Al Arab ze závodiště v Jebel Ali 



současnou kariéru pozitivně ovlivnil, byl jeho otec Ahmad Sultan Ajtebi, který mu říkával, 
jak je důležité pro nějaký sen nebo cíl tvrdě pracovat. Proto šel stejně jako pohádkový Honza 
do světa na zkušenou a jezdeckému řemeslu (ale také angličtině), se učil ve 12 různých 
zemích. Neformálně zvolený Sportovec roku 2009 v SAE se prvních větších úspěchů 
v grupových dostizích dočkal loni v březnu v rámci Dubai World Cupu, když s Gladiatorusem 
vyhrál stylem start-cíl Dubai Duty Free a s Eastern Anthem Dubai Sheema Classic. Další 
výrazný zásah se mu podařil loni v listopadu, to s dvouletým Vale of York vyhrál jako 

historicky první Emirátčan americký Breeder´s Cup 
Juvenile. Vítěze odjezdil ve 13 zemích světa a triumfů 
se pomalu blíží ke stovce. Že se o jeho kvality můžete 
opřít, dokázal při dalším z večerních mítinků na 
Meydanu 18. února. Ve druhém kole dvoukilometrové 
„Al Maktoum Challenge“ (Gr.3) si nedělal vrásky ze 
čtyřletého Crowded House trenéra Briana Meehana, 
kolem něhož se točila veškerá pozornost. Čtyřletého 
ryzáka Allybara přivedl do cíle s odpovídající dávkou 

zdravého sebevědomí jako devátého reprezentanta Godolphinu (Cezanne 1994, Halling 1995, 
Larrocha 1996, Altibr 1999, Best of the Bests 2001-02, Moon Ballad 2003, My Indy  2009).  
Ve skvělé formě se prezentující Godolphin na čtvrteční výhry Emirates Champion v hdcp na 
2.200m, Sirocco Breeze v hdcp na 1.400m a Calming Influence v mílovém handicapu navázal 
při pátečním mítinku 19. února plnými zásahy původního náhradníka pod čarou Skysurferse a 
Global City, v obou případech ježděných L.Dettorim. Posledně jmenovaný již podruhé obrátil 
ve svůj prospěch vzájemný duel se sedmiletým Montpellierem a během jediného měsíce ho 
opět odkázal na nevděčné druhé místo. Na závodiště zavítal během večera britský tenista 
Andy Murray, aby shlédl triumf Brownova hřebce Bankable (ž. Ryan Moore). Šestiletý 
hnědák hájící barvy čečenského prezidenta Kadyrova smetl konkurenci v čele s valachem 
Imbongim, do jehož sedla trenér de Kock angažoval devětadvacetiletého rodáka z Belgie 
Christopha Soumillona. Vítěz grupových dostihů v 9 zemích (Breeder´s Cup Turf, Arc, Hong 
Kong Derby a HK Cup, Dubai Duty 
Free, Irish Oaks) byl vybrán jako 
stájový jezdec pro šejka Mohd bin 
Khalifu a zaplnil uvolněné místo po J. 
Murtaghovi, který pro letošní sezónu 
v Emirátech nebyl k mání. Příjemný 
pohled byl na vyslance našich západních 
sousedů a němečtí koně rozhodně 
ostudu neudělali. Northern Glory (ž.K.Kerekes) mnichovského trenéra Wolfganga Figgeho 
skončil těsně třetí za Drunken Sailor (ž.K.Fallon) a King of Rome (K.Shea) ve vytrvaleckém 
hdcp dlouhém 2.200m a stejně tak a opět s minimálním rozdílem na vítězného Halicarnassuse 
(ž.A.Munro) doběhl v hdcp na 2.285m na trávě spolehlivý Quijano (A.Starke) v tréninku 
Petera Schiergena. Nejslabší výkon podal Walzertraum (Ch.Soumillon) trenéra Manfreda 
Hofera, když ve dvoukilometrovém hdcp stačil na 7.místo, jeho tréninkový kolega Titurel 
(K.Fallon) zaznamenal v hdcp na 2.200m  4. místo. 
Zážitků z desetidenního prosluněného pobytu je mnoho a kdybych si vybavila další poznatky, 
materiálu by bylo na román. Tuzemská sezóna pomalu začíná, ta v Emirátech končí, ale já se 
už nyní těším, že příští rok si budu moci opětovně odpovědět na otázku, stojí-li mi za to, 
kodrcat se takovou dálku za turfem a poznáním do Arábie. 
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Kopcovitá cílová rovinka v Jebel Ali 

Velké  sólo Allybara v Al Maktoum Chall-Rd.2 


