
 

 
 

 

 



 

 

Zazazoo a Sir Viking kralují chuchelským dostihům 
 

Čtvrtý klusácký dostihový den letošního roku na závodišti v Praze – Velké Chuchli, z toho třetí v režii 

Českého klusáckého spolku, proběhnul za příjemného letního počasí v sobotu 7. září. Podle původního 

návrhu termínové listiny se v tento den mělo v Praze běžet finále Českého klusáckého derby. Českému 

klusáckému spolku se však přes veškerou snahu a jednání trvající od ledna 2013 nepodařilo uzavřít 

smlouvu s Českou klusáckou asociací o spolupráci a možném využití finančních prostředků ze státních 

dotací a subvence z Francie při pořádání ročníkových dostihů, Breeders Crownů a dostihů Trotteur 

Francais. Česká klusácká asociace zřejmě uzavřela obdobné dohody s jinými pořadateli (Equi Forum 

o.s., Taxon – Equistro) nebo bude významné dostihy pořádat sama.  

 

Třetí srpnovou sobotu tak proběhlo devět provozních dostihů uspořádaných výhradně z prostředků Českého 

klusáckého spolku, i v nich však diváci mohli sledovat zajímavé souboje a kvalitní výkony. O dramatický 

úvod hlavní jízdy odpoledne, Ceny Magistrátu hlavního města Prahy na 2180 m, se postaral favorit 

Zazazoo, když vyrobil hned na startu cvalovou chybu. Naštěstí pro něho však soupeři v čele s Bobem 

Harleym nasadili vlažné tempo a několikadélkovou ztrátu se mu tak podařilo pohodlně dotáhnout. Jaromír 

Kotásek v sulce derbyvítěze z roku 2010 načasoval útok na cílovou rovinu a Bob Harley, který již předtím 

odolal náporu Winterboye, na něj neměl pádnou odpověď. Zazazoo tak triumfoval jistě o délku a druhé 

místo získal volnou první stopou matador Ocean Al, který celý dostih klusal výhodně schován za koňmi a 

nenaběhal ani metr navíc. Bob Harley se tak musel spokojit se třetím místem před Winterboyem, pátý Peter 

Pan již ztrácel dvanáct délek.   

Letos zatím nejrychlejší klusák na chuchelské dráze Sir Viking dal před hlavním dostihem přednost 

dvojkové Ceně MANGOLD Finance na mílové distanci. Pod vedením Davida Dobrovolného uplatnil svou 

osvědčenou taktiku start-cíl, s přehledem odolal finiši Busby Cartouche a dosáhl tak třetího vítězství v řadě. 

Kilometrové tempo 1:16,3 bylo nejrychlejším časem mítinku a nyní se můžeme těšit, co Sir Viking předvede 

v hlavním dostihu dnešního odpoledne.  V boji o třetí místo využil výhodnou pozici v první stopě za lídrem 

Bon Ami, na medailové umístění tak nedosáhla Kavalerie. 

Na startu Ceny Českého klusáckého spolku zacválal Unzen a ztrátu se mu již nepodařilo zlikvidovat, v čele 

totiž nasadila Uvea Star svižné tempo, které vyústilo v celkový kilometrový čas na střední trati rychlejší než 

v hlavním dostihu. Vranku ze stáje Sochor spol. s r.o. z ostatních účastníků jakžtakž stíhal pouze její 

přemožitel z 24. srpna Aadje Boer s Jaroslavem Dobrovolným, dlouho se zdálo že neúspěšně, ale v cílové 

rovině se na ni dotáhl a po  krásném souboji ji opět těsně porazil. Třetí Harmony Best dorazila do cíle o 

nesčetné délky zpět.  

V Ceně Relay 2 měli početní převahu tři svěřenci Mykoly Volfa, kteří ale nakonec obsadili v pořadí Abetka 

TF, Radius a Zorro Misi druhé až čtvrté místo. Krátce po startu se totiž do čela dostala Mikeila Alet pod 

taktovkou Jindřicha Klaubenschalka, které mílová distance i čelní pozice svědčí, a bez problémů dotáhla 

dostih do vítězného konce.  

Mykola Volf se však mohl radovat už v prvním dostihu odpoledne, kde mezi juniory triumfovala ve 

vynikajícím kilometrovém čase 1:18,3 jeho dvouletá svěřenkyně Beautiful Yankee. Klisna má sice ruský 

suffix, ale kompletně americký původ a jejím otcem je špičkový plemeník Yankee Glide (Valley Victory), 

proslulý produkcí rychlých a raných koní. Hřebci Alpro Teč v prvním startu pod novým trenérem Michalem 

Kalčíkem stačily dobrý výkon a zlepšený osobní rekord jen na druhé místo šest délek za vítězkou. 

Velmi dobrý dojem zanechala také tříletá Doutje v sulce s Filipem Lajnerem v Ceně FVE EMI Energy. 

Prvorozená dcera absolutní rekordmanky klisen v českém tréninku US Wowie proměnila první letošní start 

na české půdě v suverénní vítězství v novém osobním rekordu 1:17,1 o nesčetné délky před Dace 

Beuckenswyk. Třetí míso zaslouženě získala po aktivním průběhu dostihu Glejdy. 

V Ceně Střední školy dostihového sportu a jezdectví se téměř po dvou letech dočkal vítězství Regent 

chovatele a majitele MVDr. Petra Dvořáka. Sedmiletý valach s podporou trenéra Volfa s jistotou porazil 

Nino Hammeringa a Trevisa. Dostih startovaný z met se bohužel nevydaříl třem reprezentantům stáje 

patrona dostihu, z nichž ani jediný platně nedokončil. 

 

 



 

 

Vítězství stylem start-cíl si jezdec David Dobrovolný po Siru Vikingovi zopakoval také v sulce pětiletého 

valacha Espace Giant, který po dvou startech na trávě letos poprvé přijel do Prahy. V Ceně Mishana využil 

výhody první stopy a porazil favorita Fastina, který startoval z druhé řady a musel si hledat cestu 

devítičlenným startovním polem. Těsně třetí za Fastinem ze zadních pozic dobře finišovala Avalance 

Boshoeve.    

V Ceně Relay I pro zatím méně zkušené klusáky rozhodly, přesně jak dostihový program předpovídal, 

cvalové chyby účastníků. Postupně totiž zacválali tři koně na čele tohoto dostihu (Wigo Misi, Un Voyou de 

Beau a Premium Edition) a uvolnili tak pohodlnou cestu k vítězství v klidu klusající klisně Verrarie 

s Jindřichem Klaubenschalkem. Čtyřletá dcera vítěze Prix d´Amérique z roku 2009 Meaulnes du Corta si 

podstatně vylepšila osobní rekord na slušných 1:22,2 na střední trati a ze tří životních startů získala druhé 

vítězství. Jako druhý se umístil rovněž potřetí v životě startující Lucky Money, sourozenec úspěšného 

Lovera, a třetí místo získal po cvalové chybě srovnaný Un Voyou de Beau.      

Nejúspěšnějším trenérem odpoledne se stal Jaroslav Dobrovolný, který připravil tři vítěze a potvrdil letošní 

výbornou pražskou bilanci. Dvakrát zvítězili svěřenci Jindřícha Klaubenschalka a Mykoly Volfa, kteří 

rovněž získali každý po dvou jezdeckých vítězstvích, stejně jako David Dobrovolný.  

Kompletní výsledky dostihů a videa jsou k dispozici na www.ceklus.cz v rubrice Dostihy. 
 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Delegační listina na sobotu 21. září 2013: 

Předseda Dostihové komise: Mgr. Otakar Nový 

Členové Dostihové komise: Ladislav Štípa, Hana Pancová 

Startér: Josef Kotouč 

Asistent startéra/obsluha čísel: Jiří Česák 

Tajemník: Ing. Jiří Šindler 

Cílový rozhodčí: Ing. Miroslav Steimar 

Komentátor: Martin Hromádka 

Lékařská služba:  Pragomedika s.r.o. – MUDr. Karel Geipl  (603/825 282) 

Veterinární služba: MVDr. Zdeněk Krupil (602/321 366), MVDr. Barbora Schillová (604/536 478) 

Zmocněnec pořadatele pro komunikaci s DK a ČKA: Eva Kadlecová (608/880 468) 

 

 

 

 

13:00   Zkušební start 

Koně startující o dostihovém dni mají stejná čísla jako ve svém dostihu, ostatní klusáci mají libovolné číslo 

od jiného koně svého trenéra. 

 

EVIAN BOKO (NL) – Jaromír Kotásek 

LAURA – žk. Denisa Klempířová 

CHIRONE SCOTT (NL) – Filip Lajner 

 

13:15   Zkušební start  

PATRON TITAN (D) – Michal Kalčík 

BOGDANKA (UA) – Mykola Volf 

BOUKVA (UA) – Marina Volf

http://www.ceklus.cz/


 

14:00 Cena Českého klusáckého spolku 1 
 

Startovní čísla: BÍLÁ 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000) 

Pro 2leté klusáky bez omezení a 3leté klusáky se ziskem do 10000 Kč, 1670 m, autostart,  
zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 5 

 
 

 

Na prvních dvou místech, nestane-li se nic mimořádného, by se mělo opakovat pořadí ze 7. září - 
Beautiful Yankee a Alpro Teč. Pas Sans Toi, přestože podala dobrý výkon, ztrácela na tuto dvojici 
nesčetné délky. O rok starší Quality Twin startovala v Praze jednou, a to vloni a doběhla daleko 
poslední, ale jediný letošní start na trávě proměnila i přes cvalovou chybu v druhé místo. Evian Boko 
debutuje, disponuje však kvalitním původem a Jaromír Kotásek ho jistě nepřivezl z Ratíškovic jen do 
počtu. 

Náš tip: č. 5 BEAUTIFUL YANKEE (RU) – č. 4 ALPRO TEČ – č. 3 QUALITY TWIN 

 

 

 

 



14:30 Cena MANGOLD Finance 2 
 

Startovní čísla: MODRÁ 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 600000 Kč a do 25000 Kč v roce 2013. Koně s rekordem 18,5 a 
lepším v roce 2013 + 20 m, 1670 m, mety, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

 
 

 

Dostih by se měl rozhodnout mezi dvěma koňmi startujícími z druhé mety. V Praze se letos utkali 
jednou, na střední trati byl 24. srpna Winterboy třetí a Kavalerie čtvrtá. Kavalerii by ale dnešní mílová 
distance měla svědčit více. Zbývající trojice by měla bojovat o třetí místo. Rudy Pierre zde letos běhal 
ve dvojkové společnosti a vyklusal slušný kilometrový čas. Nino Hammering má na svém kontě dvě 
vítězství a druhé místo, ale ve slabší konkurenci v dostizích podle zisku za poslední tři roky. Harmony 
Best, čtvrtá v poslední edici Derby i St. Leger, absolvuje premiérový start z met. 

Náš tip: č. 5 KAVALERIE (A) – č. 4 WINTERBOY (NL) – č. 2 RUDY PIERRE (S) 



15:00 Cena Relay 1 3 
 

Startovní čísla: ŽLUTÁ 

20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 70000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
U koně č. 6 FASTINO žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 
 

S největšími šancemi nastupují svěřenci trenéra Mykoly Volfa. Radius byl druhý v Jarní ceně 
čtyřletých, pokud by se v Praze běželo finále Derby, s nejvyšší pravděpodobností by v něm nechyběl. 
Tříletá No-Shpa se může pochlubit sérií tří vítězství, běhala však v nižší ziskové třídě než Radius. 
Spolehlivé výkony podává Fastino, který má letos poprvé v sulce svoji majitelku. Doctor Schermer byl 
za No-Shpa dvakrát druhý, ve druhém případě po boji pouze o hlavu. Ze zbývajících účastníků se tři 
sešli v dostihu před dvěma týdny, kde z nich byla nejlépe Avalance Boshoeve za Fastinem těsně třetí. 

Náš tip: č. 8 RADIUS (UA) – č. 7 NO-SHPA  (RU) – č. 1 DOCTOR SCHERMER (NL) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

15:30 Cena FVE EMI Energy 4 
 

Startovní čísla: ČERVENÁ 

20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 15000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
U koní č. 5 QUICK PINE, č. 6 VANCHO DE BA (F), č. 7 LUCKY MONEY (D) a č. 8 ORMA HOLZ (I) žádali 

přihlašovatelé o druhou startovní řadu. 

 

Dostih, na jehož startovní listině jsou málo zkušení a převážně zatím nespolehliví klusáci, je tak trochu 
sázkou do loterie. Jediný letošní start proměnil na travnaté dráze ve vítězství Chirone Scott. Druhé 
místo v solidním kilometrovém čase na střední trati získal před dvěma týdny Lucky Money, 
konsolidovanější výkony postupně podává Orma Holz. Viking Cub a Wigo Misi v posledních dvou 
startech cválali, Vancho de Ba zatím platně nedokončil žádný dostih. Quick Pine debutuje, původově 
velmi zajímavý Manboy startuje po roční pauze. 

Náš tip: č. 3 CHIRONE SCOTT (NL) – č. 7 LUCKY MONEY (D) – č. 8 ORMA HOLZ (I) 

 

 

 

 

 



16:00 Cena Relay 2 5 
 

Startovní čísla: ČERNÁ 

20 000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 120000 Kč,  2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 8 

 
 

 



 
U koně č. 6 ABETKA TF (UA) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Velmi zajímavě obsazený dostih svedl dohromady mj. kvalitní zástupce letošního čtyřletého ročníku s 
talentovanou tříletou Abetkou TF, která během svých dvou tuzemských startů dokázala hodně 
zaujmout, a při čistém absolvování dostihu může sahat i po vítězství. V boji o první peníze by neměla 
chybět ani její stájová kolegyně Poesia Baciata, která se vrací do dostihového dění po šestitýdenní 
odmlce. Klisna však zatím předváděla lepší výkony na krátkých tratích. Střední tratě naopak jsou 
parketou pro Pirate de Jour, který bude usilovat o své letošní již šesté vítězství. Třetí z Jarní ceny 
čtyřletých Cafu Boko v minulém startu ukázal, že ještě  není úplně spolehlivým klusákem a tak zisk 
nižšího dotovaného umístění očekáváme spíše od minule na krátké trati vítězné Mikeily Alet a M.T. 
Hurricanea, který svěřenkyni Jindřicha Klaubenschalka na střední trati 10. srpna porazil. Unzen v 
minulém startu opět chyboval a potřebuje především čistě absolvovat dostih. Pokud se mu to povede, 
může i on atakovat dotovanou pozici. Obtížně se v této společnosti zařazuje letos zatím jen dvakrát 
startující bělouš Starboy BN, který vedle Prahy startoval i na trávě v Netolicích, ale ani jeden z těchto 
startů nebyl příliš přesvědčivý. 

Náš tip: č. 5 PIRATE DE JOUR (I) – č. 1 POESIA BACIATA (I) – č. 6 ABETKA TF (UA) 

 

 



16:30 Velká cena Prahy 6 
 

Startovní čísla: ORANŽOVÁ 

40000 Kč (18000 - 9200 - 6000 - 4000 - 2800) 

Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 1600 Kč, přihlášek: 7 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Výtečně obsazený hlavní dostih dnešního dne přinese měření elitních klusáků na krátké trati, ze 
zástupců absolutní špičky v ní chybí jen Zazazoo a Winterboy, slavící nyní úspěchy spíše na středních 
tratích. Kandidátem číslo jedna je Sir Viking předvádějící v osmi letech výkony par excellence a který 
ve všech třech letošních startech nenašel přemožitele. O druhé místo budou usilovat loňští derbysté, 
majitel modré stuhy Bob Harley a druhý Busby Cartouche. Podle výkonu z Ebreichsdorfu na krátké 
trati by ale mohl zamířit na stupeň vítězů i I Can Fly Diamant. Agita letos předvedla výborný výkon v 
Budapešti, kde vyklusala časy okolo 1:16,0, ale její pražské výkony ji mezi nejlepší nedoporučují. Na 
nižším dotovaném místě tedy spíše očekáváme minule na střední trati výtečného Ocean Ala a Jenny 
Mc Murtie. 

Náš tip: č. 2 SIR VIKING (A) – č. 3 BUSBY CARTOUCHE  (NL) – č. 4 BOB HARLEY (NL) 

 

 

 



17:00 Cena KILLI 7 
 

Startovní čísla: ZELENÁ 

20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 40000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 9 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
U koně č. 6 MERLIN RIBB  žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

 
Jedním z největších favoritů dnešního dostihového dne určitě bude dcera Love You Doutje, která minule za 

asistence Filipa Lajnera zvítězila rozdílem tříd. O druhé místo bude usilovat Dace Beuckenswyk, která si 
naposledy vylepšila osobní maximum. A zlepšení každým startem ukazuje také bělka Glejdy. Pro nižší dotované 

umístění míří On Air of Iceberg a Costa WS, který se i po cvalové chybě dokázal ještě do dostihu, i když v nižších 
ziskových třídách, platně zapojit. Merlina Ribb jeho kilometrová tempa předurčují k doběhu na konci pole. 

Zbývající tři účastníci dostihu, Premium Edition, Un Voyou de Beau a Paashaas se potýkají vesměs pokaždé s 

nespolehlivostí v klusu. V případě čistého absolvování dostihu mohou zejména první dva zmínění usilovat o nižší 
dotované umístění. 

Náš tip: č. 7 DOUTJE (NL) – č. 4 DACE BEUCKENSWYK (NL) – č. 8 GLEJDY 

 
Tip k 8.dostihu:                                    

Podle posledních výkonů vyčnívají dva klusáci ze startovního pole závěrečného dostihu. O třetí vítězství v řadě 
bude usilovat Aadje Boer a při formě svěřenců Jaroslava Dobrovolného ho opatrně favorizujeme, i když Bon Ami 

stáje Eurokoberce bude velmi vážný soupeř. Na třetí místo míří Västerbo Passad a Generál. O poslední peníze by 

se měly utkat Walentine a těžko čitelná Uka Helena, která na pražské dráze zatím startovala jen jednou, a to na 
dlouhé trati. Další Francouzka na startu Vourasia du Lys může překvapit, její výkon z 24. srpna nebyl marný. 

Náš tip: č. 3 AADJE BOER (NL) - č. 5 BON AMI (NL) – č. 6 VÄSTERBO PASSAD (S) 

 



17:30 Cena na shledanou 5. října 8 
 

Startovní čísla: HNĚDÁ 

20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400) 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 300000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 

 
 

 

 



VÍTĚZOVÉ 07.09.2013, VELKÁ CHUCHLE 

 

 
 



 
 

 

Tento Dostihový program vznikl ve spolupráci s panem Gabrielem Petríkem, provozovatelem 

obsáhlé klusácké databáze www.trotdb.info.  

Tento web umožňuje vyhledávání informací o výsledcích klusáckých dostihů konaných na 

Slovensku, v Česku a v Polsku. Například výsledky klusáckých dostihů z Česka je možné vyhledat 

od roku 1996.  

Český klusácký spolek tímto panu Petríkovi děkuje za ochotu a výbornou spolupráci při tvorbě 

tohoto Dostihového programu. 

 
________________________________________________________________________________ 

 

Dostihový program, vydává Český klusácký spolek, Na Vinobraní 3199/56, 106 00 Praha 10, e-

mail: ceklus@seznam.cz, www.ceklus.cz.  Neprochází redakční ani jazykovou úpravou. 

Redakce:  Alena Čemusová, JUDr. Klára Jelínková, Gabriel Petrík, Alena Tvrzová,  Ing. Michaela 

Zemanová. 

Fotografie: Alena Tvrzová. 
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