
 

Dostihové závodiště Praha 5 – Velká Chuchle 

Čtvrtek 12.05.2016 od 13 hod 

                                                                                                                                                                                                     ČEKLUS                           
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Delegační listina na čtvrtek 12. května 2016: 

Předseda Dostihové komise: Ladislav Štípa  

Členové Dostihové komise: Jan Zágler, Ing. Petr Malík  

Tajemník: Ing. Zuzana Sahligerová  

Startér: Josef Kotouč  

Cíloví rozhodčí: Ing. Michaela Zemanová, Petr Nowicki  

Komentátor: Ing. Petr Malík  

Lékařská služba: Pragomedika s.r.o.  

Veterinární služba: MVDr. Barbora Schillová (604/536 478)  

Zmocněnec pořadatele pro komunikaci s DK a ČKA: Ing. Michaela Zemanová  



Český klusácký spolek vstupuje do své čtvrté sezóny v roli pořadatele dostihů  

Loňská sezóna na pražském závodišti čítala jen tři dostihové dny, a tak v létě a na podzim dostihy klusáků v 

Čechách bohužel chyběly. Naštěstí ale klusácké dostihy z dění v metropoli úplně nevymizely a po roce opět 

oživí dění na pražském závodišti. Za to patří naše velké poděkování Magistrátu hlavního města Prahy, který v 

rámci Grantů finančně klusáky podpořil, a manželům Balcarovým, kteří pomohli tento projekt uskutečnit. 

Finanční prostředky z Magistrátu hl. m. Prahy nám umožní uspořádat v prvním pololetí tři klusácké mítinky. 

Dva v květnu a jeden v červnu. Novinkou letošního roku je to, že jsou na pražském závodišti pořadateli 

klusáckých dostihů dva spolky. Tím druhým je Česká klusácká asociace, z.s., která rovněž dostala finanční 

prostředky z Grantů od hl. m. Prahy. I ona bude v prvním pololetí 2016 pořadatelem tří dostihových dnů. Již 

uskutečnila mítink 30. dubna a pracuje na přípravě dvou dostihových dnů v měsíci červnu.  

Uspořádat dostihový den není snadná záležitost. Český klusácký spolek si většinu důležitých věcí zajišťuje 

sám prostřednictvím dlouhé řady lidí, kteří ve volném čase věnují nezištně pořádání dostihů svou pomoc. Šetří 

tak i finanční prostředky, a je tak tedy možné rozdělit více peněz mezi účastníky dostihů. Pořádáme dostihy 

pro celou klusáckou obec a vážíme si také účasti majitelů, trenérů a jezdců z Moravy, kteří k nám už na první 

dostihové dny přijedou ve větším zastoupení.  

Jsme také rádi za velmi dobrou spolupráci s majitelem závodiště, společností TMM, s.r.o. Vstřícnost 

nacházíme nejen u ředitele Petra Drahoše, ale i u správce dráhy Rudolfa Vyhnálka a Hany Pancové. Od 

začátku spolupracujeme s MVDr. Zdeňkem Krupilem a MVDr. Barborou Schillovou, kteří zajišťují 

veterinární službu na našich dostihových dnech. Stejně tak je výborná komunikace a spolupráce se společností 

Pragomedika s.r.o. a Jockey Clubem ČR, jehož cílovou kameru využíváme při dostihových dnech. Děkujeme 

také všem funkcionářům, řada z nich slouží na klusáckých dostizích pravidelně.  

29. dubna podaly u Magistrátu hl.m. Prahy obě organizace, tedy Česká klusácká asociace, z.s. a Český 

klusácký spolek, žádost o Granty na 2. pololetí roku 2016. Věříme, že vedení hlavního města Prahy klusáky 

opět podpoří a budeme moci uspořádat ve druhé půlce sezóny minimálně šest dostihových dnů na pražském 

závodišti.  

 



Náš tip: č. 7 REGENT – č. 3 ROB DES PICANES – č. 6 RADIUS 

V první rozjížďce favorizujeme českého odchovance REGENTA, který sice startuje z nejvzdálenější mety, ale 

právě před dvěma týdny vstoupil do sezony vítězně v dostihu s podobnou situací. Ohrozit by ho měl nejvíce 

ROB DES PICANES, který bude mít oproti němu výhodu až 60 metrů, ale i RADIUS, se letos v nových 

majitelských barvách každým startem zlepšuje. O reálný postup do finále bude určitě bojovat i dvojice 

tréninkových partnerek V.I.P. ALET a ALET CONCH startujících z druhé mety. Spíše o překvapení se můžou 

postarat z první řady startující OFARIM VENUS nebo ZORRO MISI, v jehož sulce absolvuje svůj 

premiérový start žákyně Žaneta Vostarková.  

 

 

 



Náš tip: č. 6 STARBOY BN – č. 7 UNZEN – č. 5 SAMBA TEČ  

I v této rozjížďce se spíš přikláníme ke koním startujícím ze zadních met. O vítězství by měla zabojovat 

dvojice koní z tréninkového střediska Levín trenéra Michala Kalčíka, která ukázala na začátek sezony 

výbornou formu. UNZEN má v oblibě ale spíše delší tratě, proto naše první volba padá na STARBOYE BN. 

SAMBA TEČ si před dvěma týdny vyběhla kvalitní osobní rekord, proto by jí postup do finále neměl ujít. 

Koně z první a druhé mety se sešli v handicapovém dostihu před dvěma týdny a nejlépe si vedla G.G.‘s 

SWEET DREAM, která doběhla pátá těsně před RAPIDOU. Dnes mají dobrou šanci alespoň o příčku si 

polepšit. M.T.HURRICANE i FINN budou muset pro postup do finále se svými mladými jezdci hodně 

zabojovat.  

 

 



Klusák a klusácká dráha 

Z pohledu klusáckého sportu a výkonnostních zkoušek klusáka je nutné si uvědomit několik základních 

momentů, především co klusák je a jaká jsou měřítka jeho výkonu. 

Základem klusu je diagonála, tzn. nohosled, kdy jde pravá zadní a současně levá přední a následně levá zadní 

současně s pravou přední. Tato pravidelnost a současný dopad obou daných končetin je základem klusáckého 

sportu. Jaká-koliv odchylka je chyba a je důvodem diskvalifikace koně v dostihu. Pokud chceme zrychlit klus 

koně, musíme ho odpovídajícím způsobem připravit fyzicky i psychicky a co je nesmírně důležité, musíme 

upevňovat tzv. klusový stereotyp (=pravidelná opakovatelnost klusu). Klíčovou roli v tomto ohledu hraje 

klusácká dráha, po které se klusák pohybuje. To umožňuje jen rovná, pevná a pružná dráha. Proto byly pro 

tento sport vytvořeny speciální klusácké dráhy. Jejich základem je pevný propustný podklad, víceméně 

podobný, jako se používá při stavbě silnic. Na tento podklad se naveze sypká vrstva jemné hmoty - nejvíce se 

používá drť z lomu. Na některých závodištích ve světě se užívá též lávová či mramorová drť, dříve se 

používala též drcená škvára. V USA se běhají klusácké dostihy také na drahách z tartanu, který byl původně 

vynalezen právě pro klusáky, teprve následně ho začali využívat na dráhy atletické. Klusácké dráhy mají 

klopené oblouky, aby umožnily klusákovi eliminovat odstředivou sílu a lépe se s obloukem v rychlosti 

vyrovnat. Jsou náročné na údržbu - povrchní vrstva se musí udržovat rovná a pružná. Ostatní dráhy, převážně 

travnaté, nejsou příliš vhodné k provozování klusáckého sportu, protože nesplňují onu základní podmínku 

současného dopadu diagonálních končetin, čímž je limitována rychlost běhu, jeho čistota a celý klusový 

stereotyp se tak rozpadá. Závodit na trávě se samozřejmě dá, ale je to čistě zábava v daném čase a místě. 

Protože základním ukazatelem výkonnosti klusáka je čas, za který daný jedinec uběhne danou vzdálenost, je 

povrch dráhy nesmírně důležitým ukazatelem. V Čechách je v současné době pouze jedna regulérní klusácká 

dráha, a to v Praze - Velké Chuchli. Na Moravě je již třetím rokem v provozu klusácká dráha v Ostravě - 

Bravanticích, která splňuje parametry pro konání výkonnostních zkoušek. Čas je základním ukazatelem 

výkonnosti klusáka a tím i jeho chovné hodnoty. Z tohoto důvodu je proto nezbytné, aby výkonnostní a 

chovatelské zkoušky kůň absolvoval na odpovídající klusácké dráze. 

 

Nejlepší letošní výkony na pražské klusácké dráze:  

1670 m: 30.4. CHARMING OREAU (NL) 15,9m  

               30.4. SIR VIKING (NL) 16,3m  

               30.4. READY TO RACE (D) 16,5a  

               30.4. GESY 16,6a  

               30.4. TIPSPORT BOY 16,6a  

               30.4. DAMALIA (NL) 16,7m  

               30.4. STARBOY BN 16,7a  

2180 m: 30.4. TAMTAM OK (I) 18,6a  

              30.4. AIDA V 18,7a  

              30.4. DAPHNE FRAZEENNE (F) 19,4a  

              30.4. FLAIR (NL) 19,7a  

              30.4. SARNA TEČ 19,8a  

              30.4. KONSTANS MISI 19,8a  

              30.4. TOUCHDOWN OK (I) 19,9a  

 

 

 

 



Do finále postupuje prvních pět koní z každé rozjížďky. 
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Termíny nejbližších dostihových klusáckých dnů na závodišti v Praze: 

14.5. – Jarní cena čtyřletých (CH), Cena primátorky hl. města Prahy (SD) - Zlatý okruh II., Trotteur Francais IV. 

19.5.  - Trotteur Francais V.  (heat) 

23.6. - Cena SŠDSaJ (dostih mladých jezdců) 

25.6. - Cena Tilherra (SD) - Zlatý okruh III., Breeders'Crown čtyřletých I. (CH), Trotteur Francais VIII. 

 



                                                          VÍTĚZOVÉ 30.04.2016, PRAHA-VELKÁ CHUCHLE 

    
                     Regent – Mykola Volf                                                                     Tamtam OK (I) – Mykola Volf 

      
           Charming Oreau (NL) – am. Alle Loman                                                       Gesy – Ivan Coufal 

     
        Daphne Frazeenne (F) – Jaromír Kotásek                                                  Sarna Teč – Roman Chrastina 

 

 

 

 

 

 

                                                            Ready to Race (D) – am. Alle Loman 
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