
 



           
                       Bahia Jiel (F) – Vjačeslav Šamšurin                                                     Unzen (F) – Michal Kalčík 

 

           
                                 Peter Pan (F) – Jiří Balcar                                                    Best Winner (F) – Jindřich Klaubenschalk 

  

               
             Premium Edition (I) – Jindřich Klaubenschalk                                          Peter Pan (F) – Monika Kalčíková 

 

      
                            Apollo – Pavel Vávra                                                                        Lucky Money (D) – Michal Kalčík 



Dostih bývalých úspěšných jezdců a utkání amazonek se těšily velkému zájmu nejen publika 

Hlavnímu pražskému dostihu kraloval letos posedmé vítězný Unzen vedený Michalem Kalčíkem 

 

*Hlavní dostih „slovenského dne“ na pražském závodišti, Cenu Magistrátu hl. m. Prahy  - Memoriál Ondreje Nagyho, 

start-cíl opanoval reprezentant stáje FVE-Relay-JO-Levín  Unzen s Michalem Kalčíkem * Skvělou atmosférou 

doprovázený dostih klusáckých legend vyhrál Jiří Balcar s Peter Panem, na stupeň vítězů se dostali i Josef Kotouč a Petr 

Pichl * Lítý boj tří žen v Ceně amazonek Klusácké databáze trotdb.info těsným rozdílem opanovala Monika Kalčíková 

s Peterem Panem před Elenou Volf a Alenou Čemusovou  * Jedenáctý pražský dostihový den byl letos nejúspěšnějším 

pro tréninkové středisko Levín – svěřenci manželů Kalčíkových zvítězili čtyřikrát * Dvě pěkná vítězství Jindřicha 

Klaubenschalka – s neustále se lepšícím Premium Editionem a talentovaným Francouzem Best Winnerem  * Apollo 

premiérově vedený Pavlem Vávrou potvrdil roli favorita a zvítězil letos již potřetí * Lucky Money se dostal do formy a 

zvítězil  podruhé  za sebou * 

Letošní jedenáctý pražský dostihový den podle ohlasů účastníků dostihů i samotných návštěvníků patřil 

k nejvydařenějším v rámci celé dostihové sezóny Čeklusu. Přispělo k tomu několik skutečností. Mítink byl pojatý jako 

„slovenský den“.  V roli hostí předávajících čestné ceny jsme v Praze uvítali předsedu Klusácké asociace Slovenska Ing. 

Petera Kajdiho, trenérsko-jezdecký pár Ivana a Tünde Trhanovi a v neposlední řadě Gabriela Petríka, díky jehož obsáhlé 

databázi trotdb.info pravidelně nacházíte v Dostihovém programu kompletní startovní listiny. Dostihový den velmi 

obohatily dva netradiční dostihy. Jeden z nich byl určený jezdeckým klusáckým legendám uplynulých čtyřiceti let a 

v tom druhém zabojovaly mezi sebou ženy.   

 

Původně vypsaný hlavní dostih, Kritérium dvouletých, byl pro nedostatek koní zrušený a „nesešel“ se ani dostih pro 

elitu starších koní, takže nakonec čest stanout na startu hlavního dostihu připadla koním v ziskové třídě do 350 tisíc 

korun.  Cena Magistrátu hl. m. Prahy - Memoriál Ondreje Nagyho tak měla změřit síly pěti kvalitních starších klusáků 

na trati 2180 metrů. V roli desetinového favorita šel na start Gromoboj s Vjačeslavem Šamšurinem, který se už ukázal i 

mezi absolutní elitou. Do čela ale ihned po startu přešel již šestinásobný vítěz Unzen s Michalem Kalčíkem a za ním se 

usadila dvojice Starboy BN – Gromoboj. Poslední sled tvořili Ain´tshes Diamond a druhý favorit dostihu Regent. 

V tomto pořadí koně klusali až do posledního oblouku, kde Mykola Volf poslal do třetí stopy Regenta a začal útočit, 

naopak Gromoboj vystupňovanému tempu přestával stačit. V cílové rovině snadno o dva a půl délky dokončil své 

vítězné sólo Unzen. Druhý Regent měl v cíli stejný náskok na třetího Gromoboje, který se jen těsně ubránil náporu 

Ain´tshese Diamonda. Zástupce stáje FVE-Relay J.O. Levín Unzen letos zvítězil již posedmé a patří k nejlepším 

zástupcům plemene francouzský klusák v Česku. 

Velké pozornosti se těšil dostih bývalých úspěšných jezdců a trenérů, Cena klusáckých legend – Cena Hřebčína Nový 

Tekov. Zúčastnily se ho se osobnosti, které zakončily jezdeckou kariéru před desetiletími (Josef Koštíř, Josef Nehasil a 

František Šťastný) i pět jezdců, které dělilo od posledního startu v dostihové sulce několik let (Jiří Balcar, Josef Kotouč, 

Petr Pichl, Ladislav Štípa a Pavel Tvrz). Dostih rozeběhly No-Shpa vedená Petrem Pichlem a Rudy Pierre s Františkem 

Šťastným. V cílové rovině přišel nápor favorizovaného Peter Pana s Jiřím Balcarem, který zvítězil o dvě a půl délky před 

Mikeilou Alet s Josefem Kotoučem. Tato klisna předvedla rovněž pěkný finiš a o čtvrt délky odsunula dlouho vedoucí 

No-Shpu na třetí místo. 

 

V dostihu určeném ženám, Ceně amazonek Klusácké databáze trotdb.info, bojovala v cíli dokonce čtveřice koní o 

vítězství. Dostih podle očekávání rozeběhli Rudy Pierre a Nino Hammering, zatímco Peter Pan a Ifetayo klusali na 

opačném konci pole a zrychlovat začali až půl kola před cílem. Do cílové roviny zavedla pole No-Shpa, na kterou 

v polovině roviny zaútočila Mikeila Alet a také“letěl“ Peter Pan, který byl ještě 400 metrů před cílem téměř poslední. 

V dramatické koncovce se nakonec o hlavu prosadila Monika Kalčíková vedoucí Petra Pana před No-Shpou s Elenou 

Volf. O další hlavu zpět byla v cíli Alena Čemusová s Mikeilou Alet. V blízkém kontaktu doběhla Ifetayo s Alenou 

Tvrzovou. 

 

 

 



 

O třetí vítězství v řadě za sebou usiloval v Ceně Imricha Alkéra – Ceně MANGOLD Finance svěřenec trenéra 

Klaubenschalka Premium Edition, který si letos poprvé vyzkoušel krátkou trať. Leaderem většiny dostihu se stala 

Gliptika a také Premium Edition pojal dostih aktivně, zpočátku ze třetí pozice a kilometr před cílem již klusal v blízkosti 

klisny. Půl kola před cílem oba koně zrychlili a tempo vystupňoval také poprvé v Česku běžící Gulfstream s Mykolou 

Volfem, který byl pasován do role spolufavorita dostihu. Na začátku cílové roviny převzal Premium Edition vedení a 

zvítězil snadno o 3 délky v novém kvalitním osobním rekordu 1:16,9. Osobní maximum si vylepšili i druhý Gulfstream a 

třetí Gliptika. Až čtvrtý skončil druhý spolufavorit dostihu Chirone Scott.  

 

Další nováčci na českých drahách byli k vidění také v Ceně na shledanou 28. října a dlužno dodat, že oba dokázali 

zaujmout, i když v dostihu se našel někdo ještě lepší.  Už o minulých dostizích se dokázal prezentovat ve vítězné formě 

Lucky Money vedený Filipem Lajnerem. Tentokrát usedl do sulky reprezentanta FVE-Relay-JO Levín trenér Michal Kalčík 

a společně za to vzali hned od začátku. Jejich tempo akceptovala jen Gotika. Ta ale se silami skončila v posledním 

oblouku a tak svého skutečného soupeře nalezl Lucky Money až v cílové rovině.  Tam totiž přišel s pěkným finišem 

favorizovaný Finn, který absolvoval svůj druhý start v Česku, ale Lucky Money si již o třičtvrtě délky vítězství nenechal 

vzít.  Jménem pro zapamatování určitě je v Česku debutující Agrus, který se ještě na protilehlé rovině „loudal“ na konci 

pole, ale oblouk a cílovou rovinu seběhl ve vysokém tempu a nakonec v cíli na třetím místě ztrácel na vítězného 

stájového kolegu jen necelé tři délky. 

 

Slabší třídě klusáků byla určena handicapová Cena Sportbaru Střecha Chodov.  V sulce pětiletého zástupce stáje 

Kroupa Kyselovice  Apolla se poprvé objevil Pavel Vávra a společně hned napoprvé utvořili favorizovanou dvojici. 

Vedení v 2180 metrů dlouhém dostihu se ujala G.G.´s  Sweet Dream před M.T. Hurricanem, zatímco Apollo se držel na 

třetí pozici. Ten nasadil k útoku půl kola před cílem, kdy se přes slábnoucího M.T. Hurricanea dostal  k leaderce dostihu. 

V cílové rovině pak Apollo snadno triumfoval o 3 délky nad klisnou. Na třetí místo se dostal Viking Crown, který 

pokračuje v postupném zlepšování výkonnosti. 

 

Mladým koním byly vyhrazeny dvě oddělení dostihu do 25.000 korun zisku. V Ceně FVE EMI Energy byla oprávněně 

desetinovou favoritkou trojnásobná vítězka ze stáje Avals Bahia Jiel. Vedení se po startu ujala Bogdanka vedená 

premiérově Petrem Nowickim, která udala tempo po většinu dostihu. Favoritka měla jako vždy vlažnější vstup do 

dostihu, ale kilometr před cílem již byla vedle Bogdanky a na začátku poslední zatáčky přešla do vedení. Na konci 

oblouku přišla cvalová chyba Bogdanky, která byla vzápětí diskvalifikována. Naopak velmi dobře klusal Aladin Fab, který 

se v závěru přibližoval favoritce dostihu a nakonec doběhl druhý ve vyrovnaném osobním rekordu.  Třetí místo získala 

Megan Kemp, která chybovala na začátku poslední zatáčky. Vítězné Bahii Jiel stačilo zaběhnout tempo 1:20,0, zatím 

nikdy ale nebyla přinucena k boji… 

 

Rychlejší bylo druhé oddělení dostihu, Cena Trotting Slovakia – Cena Relay 1, a zasloužila se o to favorizovaná V.I.P. 

Alet, která pod vedením svého stálého jezdce Josefa Hovorky nastolila svižné tempo. Jako druhý se držel po celý dostih 

Best Winner. Tohoto reprezentanta stáje Viktoria Jindřich Klaubenschalk posunul vedle klisny v posledním oblouku a 

v cílové rovině do dostal  snadno do vedení.  Best Winner získal své druhé životní vítězství o 5 délek před V.I.P. Alet 

v kvalitním kilometrovém tempu 1:19,4 na střední trati. Třetí místo si udržela před dotahujícím Kevinem Kuranyi 

Euforia. 

  

Dostihové odpoledne bylo velmi úspěšné pro tréninkové středisko Levín vedené Michalem Kalčíkem, jehož zástupci 

zvítězili v polovině dostihů, tedy ve čtyřech zkouškách. Jezdecké double se podařilo kromě zmíněného Michala Kalčíka i 

Jindřichu Klaubenschalkovi. 

Výsledky dostihů a videa najdete na www.ceklus.cz. (zem) 

 

 

http://www.ceklus.cz/


12:00   Cena klusáckých nadějí Relay 1                                                                                1 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)                                                                                                                                   BÍLÁ 

Pro 2leté klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

 
U koně č. 5 TOUCHDOWN OK (I) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Poslední dostih vypsaný Čeklusem pro nejmladší klusáky se netradičně odehraje na střední trati. Budeme 

zvědavi, zda někdo z juniorů dokáže překonat 13 let staré rekordy držené Angelino Scottem (imp. hřebci a 

valaši – 1:24,2), Pearl Monicou (klisny českého chovu – 1:22,5) a Verou Venus (imp. klisny – 1:23,6).  Podle 

posledních výkonů většiny účastníků dostihu se zdá, že by mohlo být dosaženo rekordních časů ve všech 

zmíněných kategoriích. Za favorita dostihu považujeme Teda OK, který má nejkvalitnější osobní rekord a 

okusil již chuť vítězství. O druhé místo by měly svést souboj klisny Perepelka a Tamtam OK. Spolehlivá 

Midsommar by mohla podle dosavadního projevu těžit z délky tratě a i ona by měla atakovat stupně vítězů. 

Pokud by chtěl Touchdown OK získat dotované umístění, bude si muset na střední trati utvořit osobní 

kilometrový rekord.    

Náš tip: č. 4 TEDO OK (I) – č. 1 TAMTAM OK (I) – č. 3 PEREPELKA 

 

 



12:30   Cena MANGOLD Finance  (1. odd.)                                                                      2 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 11 

 
U koně č.6 ALADIN FAB (F) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

Jos poslední dva dostihy předváděl kvalitní výkony a při jejich zopakování je favoritem dostihu. Jeho soupeři 

jsou ale kvalitní a jak klisna V.I.P. Alet, tak orlovský hřebec Finn by měli být vážnými konkurenty. Gotika 

minule zklamala na střední trati, ale v dostihu na 1670 metrů ji očekáváme na nižším dotovaném umístění. 

Velmi dobře se posledně prezentovali Agrus a Aladin Fab, ale čekali bychom je více vepředu spíše na střední 

trati dostihu.  

Náš tip: č. 3 JOS (D) –  č. 1 V.I.P. ALET – č. 4 FINN (RU) 



13:00   Cena Sportbaru Střecha Chodov                                                                           3 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 

 
U koní č. 6 WINCHESTER (D) a č. 7 JUST MAD (S) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

 

Při zopakování posledního výkonu je jasnou kandidátkou na vítězství Alet Conch. Na stupni vítězů očekáváme rovněž 

spolehlivého Kevina Kuranyiho vedeného premiérově mladým amatérem Ledvinou a Odds Eagle Iceberg, do jehož 

sulky se vrací am. Jungmannová. Just Mad by měla usilovat o nižší dotované umístění spolu s Patronem Titan. 

Winchester by se k průniku na tabuli musel zlepšit. Životní křest si dnes odbude polosestra vítěze Grosser Preis von 

Deutschland ze sezóny 2010 Zorba Oldeson (Love You), reprezentantka Stáje Viktoria Elina Oldeson. 

Náš tip: č. 5 ALET CONCH – č. 4 KEVIN KURANYI (D) – č. 2 ODDS EAGLE ICEBERG 



13:30   Cena Střední školy dostihového sportu a jezdectví                                           4 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)                                                                                                                         ČERVENÁ 

Handicap 2-28,0 nebo pro koně se ziskem v roce 2014 do 5000 Kč, pro 4leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 

1000 Kč, přihlášek: 5 

 
 

Dostih určený pro mladé jezdce do 30 let by měl pomoci nastupující jezdecké generaci v získávání zkušeností. 

Ze startovního pole dosud předváděli nejlepší výkony M.T.Hurricane a G.G.´s Sweet Dream, mezi kterými by 

se mělo rozhodnout o vítězi. Na krátké trati by měl být hodně vepředu i Peršan. Zorro Misi se vrací na dráhy 

po čtyřměsíční přestávce a jeho aktuální výkonnost je tedy velkou neznámou. Veterán Big Heigerjen už asi 

nebude stačit podstatně mladším soupeřům rychlostí. 

Náš tip: č. 1 G.G.´s SWEET DREAM (S) – č. 3 M.T. HURRICANE (S) – č. 4 PERŠAN  

 

 



14:00   Cena Magistrátu hl. m. Prahy - Cena předsedy Českého klusáckého spolku                         5     

Čestné ceny vítězům dostihu předá pan Martin Vlasák.                                                                                         STŘÍBRNÁ 

30000 Kč (13500 - 7500 - 6000 - 3000)    

Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 1670 m, autostart, zápisné 1500 Kč, přihlášek: 5 

 
 

Hlavní dostih závěrečného mítinku letošní dostihové sezóny Čeklusu by měl být jejím skvělým vygradováním. 

Chystá se totiž souboj klusáckých titánů sezóny 2014, kteří se společně dosud neutkali. A v případě rychlé 

dráhy by mohl být pokořený letošní nejrychlejší čas 1:14,4, který zaběhl Bob Harley 15. září. Ryzáka stáje 

Viktoria totiž zastihl podzim ve vynikající formě a jeho souboj s Charming Oreau a Busby Cartouchem by měl 

být skutečnou lahůdkou. Peter Pan a United des Obeaux se spolu utkají o poslední dotované umístění. 

Vzhledem k  výkonům z 11. října preferujeme na čtvrtém místě Peter Pana.  

Náš tip: č. 1 BOB HARLEY (NL) – č. 3 BUSBY CARTOUCHE (NL) – č. 4 CHARMING OREAU (NL) 

 



14:30   Cena Českého klusáckého spolku                                                                          6 

Čestné ceny vítězům dostihu předá pan Martin Vlasák.                                                                                  TMAVĚ MODRÁ 

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

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 250000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 7 

 
Dostihem bez tutového favorita by se dala označit napínavá zkouška koní třetí kategorie na střední trati. 

Gromoboj v posledních dvou startech nenaplnil zcela očekávání a tak se otevírá šance na úspěch Doutje, 

Ifetayo a multivítězi Regentovi. O poslední dotované umístění se nejspíše utkají No-Shpa a Ain´tshes 

Diamond. Starboy BN při posledních dvou startech zatím ještě nebyl ve formě, kterou předváděl na jaře před 

zraněním. 

Náš tip: č. 3 DOUTJE (NL) – č. 5 IFETAYO (D) – č. 7 REGENT 



15:00   Cena Relay 2 (2. odd.)                                                                                                7 

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)                                                                                                                            ČERNÁ 

Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 11 

 
U koní č. 4 BAHIA JIEL (F) a č. 5 VIKING CROWN (F) žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu. 

Druhé oddělení dostihu do 60 tisíc zisku je dobrou příležitostí pro dosud neporaženou Bahii Jiel zaokrouhlit 

počet svých triumfů na číslo pět. Best Winner a Megan Kemp mohou být silnými oponenty, ale na klisnu by 

stačit neměli ani na krátké trati. Viking Crown a Ofarim Venus papírově na stupně vítězů nemíří. 

Náš tip: č. 4 BAHIA JIEL (F) – č. 2 MEGAN KEMP (S) – č. 3 BEST WINNER (F) 

 

 



15:25   Cena FVE EMI Energy                                                                                                8 

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

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

 
 



 
U koní č. 6 SCHANHAY (F) a č. 7 ALPRO TEČ žádali přihlašovatelé o druhou startovní řadu. 

Dostih obsazený též několika mladými talentovanými klusáky je zajímavý i soubojem stájových kolegů 

Premium Editiona a Chucka Norrise, kteří by se měli utkat o vítězství. Ben Hurry na podzim ze svých výkonů 

slevil a tak v boji o třetí místo čekáme spíše Lucky Moneye a Gulfstreama. Gliptika a Alpro Teč uspějí ziskem 

posledního dotovaného umístění. U Schanhaye jde vždy především o čisté absolvování dostihu, i když 

v předposledním startu (a vlastně i v posledním startu do cvalové chyby) ukázal, že také umí… 

Náš tip: č. 5 PREMIUM EDITION (I) – č. 1 CHUCK NORRIS (D) – č. 8 GULFSTREAM (UA) 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Delegační listina na úterý 28. října 2014: 

Předseda Dostihové komise:  Ing. Jiří Šindler 

Členové Dostihové komise: Ladislav Štípa, Hana Pancová 

Tajemník: Ing. Leona Pokorná 

Startér: Josef Kotouč 

Asistent startéra/obsluha čísel: Jiří Česák 

Cílový rozhodčí: Ing. Miroslav Steimar 

Komentátor:  Bedřich Novák 

Obsluha cílové kamery: Vít Malát 

Lékařská služba:  Pragomedika s.r.o. – MUDr. Vlková 

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

Zmocněnec pořadatele pro komunikaci s DK a ČKA: Eva Kadlecová 

______________________________________________________________________________________________ 

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. 
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Čestné ceny vítězům dostihu předá paní Michaela Zemanová.                                                                             ŽLUTÁ       

20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)     

Handicap 2-22,0 pro 4leté a starší klusáky, 2180m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5 

 
U koně č. 5 NUCLEARE ORS (I) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu. 

I závěrečný dostih letošní pražské sezóny v minimálním počtu koní svedl na start zajímavou skupinu koní. O 

letošní osmý triumf bude s velkými šancemi usilovat Unzen. Jeho největším soupeřem by měl být Vade 

Mecum. Pokud Nucleare ORS nebude chybovat, může bojovat s Nino Hammeringem o třetí příčku. Rudy 

Pierre preferuje kratší tratě, a proto ho očekáváme spíše na konci pole.   

Náš tip: č. 1 UNZEN (F) – č. 4 VADE MECUM (F) – č. 3 NINO HAMMERING 

 

 

 



Cena klusáckých legend 11.10.2014 
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