
 

Dostihové závodiště Praha 5 – Velká Chuchle 

    Sobota 14.05.2016 od 14 hod                                                  

                                                                                                                                   



Finský vrchol bez překvapení a v traťovém rekordu  

Uplynulou neděli se v Helsinkách odběhl Finlandia Ajo (UET Group I. 1609m) s dotací 190 000 EUR s 

desítkou účastníků. Až polovinu pole tvořili hosté ze Švédska, dále tu byla spolufavoritka z Francie  

Anna Mix (4,3:1) s Pierre Vercruyssem, dánský Tycoon Conway Hall (40,4:1) a italský outsider Ringostarr 

Treb (155,9:1). Nejvíce favorizovaný byl pětiletý americký rodák trénovaný ve Švédsku Propulsion (1,4:1), 

který měl v sulce švédskou hvězdu Őrjana Kihlstrőma.  

Letošní ročník byl překvapivě odstartovaný až po prvním neplatném startu, za což si Pierre Vercruysse, Ari 

Moilanen (Bret Boko) i Peter Untersteiner (Nothing But Class) vysloužili každý sankci € 1 100. Již v platném 

startu se v tempu 1:09,0 dostal na čelo právě Nothing But Class (6,8:1), kterého vzápětí ale vystřídal Tycoon 

Conway Hall se Steenem Juulem. Propulsion se krátce po startu propadl na předposlední místo, ale již v prvním 

probíhání cílem se dostal na pozici outleadera a celé kolo si oba vedoucí koně hlídal. Po zatočení do cíle ještě 

dokázal zrychlit a lehce zvítězit v rekordu dráhy 1:10,2. Mohutně finišující Anna Mix stihla jenom třetí místo 

překvapivě za Tycoon Conway Hall.  

Őrjan Kihlstrőm po doběhu komentoval výkon koně: „V cílovém oblouku jsem cítil, že má hodně síly a jenom 

jsme si šli pro vítězství s hodně plynem, který zůstal v nádrži“. Pro Propulsiona (v překladu pohon) to bylo  

14. vítězství z 27 startů a od importu do Švédska zůstává neporažen v 6 švédských a 1 finském startu. Jeho 

trenér Daniel Redén přiznal, že Propulsiona chtěl zakoupit již jako ročka, ale tehdy vložil všechny peníze do 

koně jménem Trixton, z kterého se vzápětí stala hvězda (6,2 mil. SEK, rekord 1:08,7, 12 vítězství z 19 startů). 

Propulsion pak byl znova nabízen jako čtyřletý v americké aukci a majitel Bengt Agerup ho zakoupil za  

210 000 USD. Propulsion od svého importu do Švédska v loni stihl od podzimu ve zmiňovaných 7 vítězných 

startech vydělat přes 1,5 mil. SEK.  

Hned po vítězství obdržel Propulsion pozvánku do prestižního Elitlopp (UET Masters Group I. 1609m, dotace 

3 miliony SEK, 29.5.2016), kterou po krátkém zvažování (kvůli věku a nezkušenostem) přijal. Doplnil tak 

znova nabitou startovní listinu, na které již je Timoko, Your Highness (vítěz Olympiatravet), Oasis Bi (vítěz 

Grand Premio Lotteria), Un Mec d’Heripe, Resolve a Voltigeur de Myrt. Pozvánku bohužel odmítl vítěz 

americké „kvalifikace“ Mac Lobell Elitlopp Playoff Bee Magician, který zde překvapivě zdolal favorita 

Resolve. Odmítnutí přišlo po dlouhém zvažování kvůli špatnému cestování koně. (sah)  
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1. Propulsion Örjan Kihlström 1:10,2 21 

2. Tycoon Conway Hall Steen Juul 1:10,4 164 

3. Anna Mix Pierre Vercruysse 1:10,5 48 

4. Nothing But Class Peter Untersteiner 1:10,7 80 

5. Ringostarr Treb Wilhelm Paal 1:10,9 281 

6. Onirique Tommi Kylliäinen 1:11,0 751 

7. Twigs Voici Pekka Korpi 1:11,2 191 

8. Bret Boko Ari Moilanen 1:12,7 588 

9. Volstead Jorma Kontio 1:16,8 91 

  Shadow Woodland Ulf Ohlsson d.r. 116 
 

Propulsion - 5j. H. v. Muscle Hill a.d. Danae v. Andover Hall 
 

 



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.  

______________________________________________________________________________________ 

Delegační listina na sobotu 14. května 2016:  

Předseda Dostihové komise: Ing. Jiří Šindler  

Členové Dostihové komise: Ladislav Štípa, Patrik Jurkiewicz  

Tajemník: Hana Pancová  

Startér: Josef Kotouč  

Asistent startéra/obsluha čísel: Jiří Česák  

Cílový rozhodčí: Ing. Miroslav Steimar  

Komentátor: Ing. Zuzana Sahligerová 

MCP steward: Jiří Kněžourek  

Obsluha cílové kamery: Martin Zděnovec  

Lékařská služba: Pragomedika s.r.o.  

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

Zmocněnec pořadatele pro komunikaci s DK a ČKA: Ing. Zuzana Sahligerová 

_____________________________________________________________________________________________ 

13:15   Zkušební start 

STARTOVNÍ ČÍSLA:  bílá, zápisné: 300 Kč, počet přihlášek: 3 

1  DARK LOOK (F) – Marina Volf2 

2  CRAZY ALET – Jindřich Klaubenschalk 

3  CYMONA (F) - Mykola Volf 



 
Přihlašovatel koně č. 6 Dark Look (F) žádal při OSK o druhou startovní řadu. 

Náš tip: č. 9 MIDSOMMAR – č. 1 MAMMA CASS ELLIOT (D) – č. 4 UBINAS (S) 

 



 

Náš tip: č. 8 SARNA TEČ – č. 2 TIPSPORT BOY – č. 10 YOKER TEČ 



 
Přihlašovatel koně č. 7 Alpro Teč žádal při OSK o druhou startovní řadu. 

 

Náš tip: č. 6 GEMBER ATTACK (D) – č. 8 READY GET – č. 4 COLET LA BROUSSE (NL) 

 

 



 

Náš tip: č. 2 BEAUTIFUL YANKEE (RU) – č. 1 DONADONITRANSS R (NL) – č. 3 BOB HARLEY (NL) 

Dnešní druhý díl Zlatého okruhu se schází bez elitní reprezentantky Stáje Eurokoberce Charming Oreau a 

otevírá se tak prostor získat cenné body ostatním. Hledat v této sestavě ústředního favorita není zrovna snadné, 

protože téměř všichni startující můžou do boje o vítězství zasáhnout. Naše redakce upřednostnila v tipech 

Beautiful Yankee díky jejím posledním dvěma úspěšným startům v zahraničí. Donadonitranss R může zase 

těžit z délky distance, stejně jako elitní ryzák Bob Harley, pro něhož je to dnes ale první start v sezóně. Černým 

koněm dostihu se zdá být loňský derby-vítěz Salet Teč, pro kterého hovoří jak kvalitní časy, tak umístění. Sir 

Viking už má rovněž start v nohách a do výsledku může určitě promluvit, i když tato distance pro něj na druhou 

stranu není úplně ideální. Jestli na své závěrečné sezónní vítězství naváže stejným způsobem Winterboy, bude 

to spíše překvapení.  

Pořadí Zlatého okruhu po jednom dostihu:  

1. .Orange Venus (10 b.)  

2. Damalia (7 b.)  

3. Salet Teč (5 b.)  

4. Donadonitranss R (3 b.)  

5. Unkas (2 b.)  

6. Zazazoo (1 b.) 



 

Náš tip: č. 1 AZOV (F) – č. 3 BOGDANKA (F) – č. 2 VADE MECUM (F) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Jubilejní vítězství Romana Chrastiny a Mykoly Volfa 

 

První pražský dostihový den měl pro dva úspěšné jezdce zvláštní význam. Roman 

Chrastina totiž v sulce své tříleté výborné klisny Sarny Teč docílil stého vítězství a stal se 

tak dalším členem Klubu stovkařů.  

 

 

 

Mykola Volf se v sulce nestárnoucího Regenta radoval již ze svého 800. vítězství v dlouhé 

jezdecké kariéře. Kromě Česka, Slovenska, Ruska a Ukrajiny dokázal zvítězit také v 

Německu a Rakousku.  

Oběma jezdcům redakce Dostihového programu srdečně gratuluje a přeje dlouhé a úspěšné 

pokračování jezdecké i trenérské kariéry.  

 



 

Náš tip: č. 1 TAMTAM OK (I) – č. 3 NANANA – č. 5 AIDA V 

Jarní cena čtyřletých, zařazená do systému klasických ročníkových zkoušek, patří k letošnímu prvnímu 

velkému střetnutí čtyřletých koní. Koná se na začátku sezóny a proto je na krátké distanci – 1675 metrů.  

Na startovní listině se kromě jediného zástupce silnějšího pohlaví, jímž je hřebec Quantity of Charge, sešly 

samé klisny. K favoritům této výkonnostní zkoušky patří hned poměrně vyrovnaná trojice z nich – ryzka 

Tamtam OK minule snadno zvítězila mezi svými vrstevníky v Kritériu čtyřletých na trati 2100 metrů. 

Vítězstvím se při svém posledním startu ozdobila rovněž bravantická Nanana, dala však přednost handicapu na 

kratší distanci, ovšem v kvalitním tempu 1:16,6. Favorizovanou trojici doplňuje formu stupňující tečovická 

Aida V, minule druhá za Tamtam OK. Na svou loňskou formu zatím nenavázala Konstans Misi, i když 

posledně bodovala druhým místem, ale ve slabším čase, než by v tomto dnešním klání mohlo stačit. Obdobně je 

na tom také Tempura Wise. Cestovat není zvyklý bravantický Quantity of Charge, v případě, že se ho podaří 

naložit do přepravníku, mohl by zamíchat kartami.  

 

 

 



 

Náš tip: č. 4 PIRATE DE JOUR (I) – č. 5 KAROLINA NOVA – č. 7 UNKAS 

 

 

Termíny nejbližších dostihových klusáckých dnů na závodišti v Praze:. 

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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