


VELKÁ CHUCHLE, 28.10.2014 

    
     G.G.´s Sweet Dream (S) – am. Zuzana Sahligerová                                   Alet Conch – Jindřich Klaubenschalk 

 

 
                Doutje (NL) – am. Alena Čemusová                                                        Best Winner (F) – Zdeněk Škobis 

 

 
                   Vade Mecum (F) – Zdeněk Škobis                                                 Charming Oreau (NL) – am. Alle Loman 

 

 

       
                        Alpro Teč – Monika Kalčíková                                                               Jos (D) – Zdeněk Škobis



 

Závěr sezóny přinesl vítězství všech nejvýznamnějších českých tréninkových centrál 

V souboji titánů se prosadila Charming Oreau v rekordním čase pražské sezóny 

 

*V závěrečném hlavním dostihu, Ceně Magistrátu hl. m. Prahy  - Ceně předsedy Českého klusáckého 

spolku, se na úkor výtečných Boba Harleye a Busby Cartouche prosadila Charming Oreau * Kilometrové 

tempo 1:14,0 docílené Charming Oreau a Bobem Harleyem je nejrychlejším časem sezóny 2014 * 

Dostih juniorů přinesl dva rekordy na střední trati * V dostihu mladých jezdců se poprvé v životě 

prosadila Zuzana Sahligerová, dobré výkony podali i další zástupci nejmladší jezdecké generace * Jos se 

při svém třetím letošním vítězství dostal pod hranici 1:18,0 * Zdeněk Škobis podpořil ke třetímu 

vítězství v sezóně i Best Winnera, rovněž v novém osobním rekordu * Pěkný boj v Ceně Českého 

klusáckého spolku těsně pro Doutje před letos velmi úspěšným Regentem * Lítý souboj  Alet Conch a 

Odds Eagle Iceberga dopadl lépe pro klisnu * V souboji zástupců levínského střediska úspěšnější Alpro 

Teč s Monikou Kalčíkovou * Závěrečný dostih letošní sezóny vybojoval  Vade Mecum * Čtyři vítěze 

připravil Jindřich Klaubenschalk * Mezi jezdci dominoval třikrát vítězný Zdeněk Škobis *   

Dvanáctému a zároveň závěrečnému dostihovému dni klusácké sezóny 2014 přálo opět počasí a tak 

nebylo divu, že návštěvníci byli svědky nejen nejrychlejšího dostihu roku, ale i utvoření několika 

osobních rekordů. Tentokrát nebyla patronem dostihového dne legenda klusáckého sportu, ale stejně 

jako loni předal čestné ceny vítězům dvou dostihů předseda Českého klusáckého spolku Martin Vlasák.  

 

Hlavního dostihu mítinku, Ceny Magistrátu hl. m. Prahy  - Ceny předsedy Českého klusáckého spolku, 

se zúčastnili tři velikáni letošní sezóny – Bob Harley, Charming Oreau a Busby Cartouche. Vzhledem 

k délce trati byl velmi reálný předpoklad, že by mohlo dojít i k pokoření nejrychlejšího času sezóny. 

Letošní šestinásobný vítěz Busby Cartouche se vracel do dění po šesti týdnech přestávky a tak ho 

bookmaker nebral tolik vážně jako oba derby-vítěze, kteří odskočili do dostihu ve shodném kurzu na 

vítězství 1,7:1. Podle očekávání přešla ihned do čela Charming Oreau a za ní se seřadili koně v pořadí 

Bob Harley, Busby Cartouche a Peter Pan. A v nezměněném pořadí proběhli také cílem, i když 

v polovině cílové roviny výrazně zrychlil Bob Harley a náskok Charmig Oreau mocně zkracoval. Nakonec 

ale reprezentantka stáje Euro-Koberce spol. s r.o. udržela za sebou snahu ryzáka o hlavu. Oba koně pak 

dosáhli skvělého kilometrového tempa 1:14,0, tedy nejrychlejšího v letošní sezóně. Třetí Busby 

Cartouche vyklusal tempo 1:14,3, což znamenalo v cíli pětidélkový odstup od bojující dvojice.  Charming 

Oreau zvítězila letos pošesté a stala se i vítězkou celoročního seriálu Pražského okruhu. 

Výtečně byla obsazena také Cena Českého klusáckého spolku se sedmi účastníky na startu. Ještě v létě 

by byl favoritem Gromoboj, ale tomu se v posledních dvou startech nedařilo a tak byl potencionální 

vítěz hledán mezi Doutje, multivítězem Regentem a Ifetayo.  Po startu se hnala dopředu No-Shpa, ale 

hned vedle ní se zařadila Doutje. Hnědka stáje Euro-Koberce spol. s r.o.  vedená Alenou Čemusovou se 

posunula do čela před druhým obloukem, a vedle No-Shpy se posunul Regent. V závěrečném oblouku 

klusal vedle Doutje na pozici  outleadera a bylo vidět, že se o vítězství bude i tentokrát bojovat. Oba 

koně opravdu předvedli v cílové rovině nádherný souboj, z něhož nakonec o půl délky vyšla vítězně 

Doutje. Dobrý výkon podal také třetí Ain´tshes Diamond. 

Svůj velký den měl Zdeněk Škobis, který poprvé v životě zaznamenal jezdecký hattrick a podtrhnul tak 

svoji velmi úspěšnou sezónu. Dva jeho vítězné dostihy, a to Cena MANGOLD Finance a Cena Relay 2, 

měly společné aspekty. Jak čtyřletý Jos, tak o rok mladší Francouz Best Winner totiž zvítězili potřetí 

v sezóně (a v případě Jose i v životě). A druhým společným jmenovatelem byla skutečnost, že si oba 

reprezentanti stáje Viktoria vylepšili osobní rekordy, přičemž Jos má nyní maximum 1:17,9.  

 



A do třetice se Zdeněk Škobis radoval z vítězství v Ceně zakončení sezóny 2014 Čeklusu v Praze, kde jím 

vedenému Vade Mecovi  o hlavu podlehl letošní osminásobný vítěz Unzen. Dlužno ale dodat, že se 

Vade Mecum v cílové rovině natlačil na Unzena a po tomto momentu absolvoval podstatnou část cílové 

roviny mimochodem.   

 

Záležitostí levínského tréninkového střediska v konečném součtu byla Cena FVE EMI Energy, jejíž 

favorité Premium Edition a dlouho vedoucí Chuck Norris byli shodně diskvalifikováni za cválání 

v předposledním oblouku. Na čele se tak ocitl Lucky Money, kterého ale v cílové rovině porazil vítězný 

stájový kolega Alpro Teč vedený Monikou Kalčíkovou. V Ceně Střední školy dostihového sportu a 

jezdectví určené mladým jezdcům se po taktice-start cíl radovala ze svého prvního vítězství am. Zuzana 

Sahligerová, která vedla poprvé v Česku triumfující G.G.´s Sweet Dream. Zástupce „učilištní stáje“ M.T. 

Hurricane s Veronikou Poršovou byl silným soupeřem a skončil jen o hlavu druhý. 

 

Protagonisty podstatné části Ceny Sportbaru Střecha Chodov byli v první stopě klusající Odds Eagle 

Iceberg vedený am. Pavlou Jungmannovou a desetinová favoritka Alet Conch s Jindřichem 

Klaubenschalkem vedle něho. V cílové rovině se zdálo, že si Pavla Jungmannová připíše po tříleté pauze 

vítězství, ale nakonec o hlavu triumfoval Jindřich Klaubenschalk se svou vlastní odchovankyní. Po delší 

době byl v Česku k vidění dostih dvouletých koní na střední trati, Cena klusáckých nadějí Relay 1., který 

rozhodně neměl špatnou úroveň, protože ve dvou kategoriích byly utvořeny nové klusácké rekordy. 

Celý dostih udával tempo Mykola Volf v sulce Tedo Ok s výrazným náskokem, ale v posledním oblouku 

se mu začali přibližovat stájové kolegyně Perepelka a Tamtam OK. Perepelka vedená Elenou Volf 

zvítězila o necelou délku před Tedem OK, který utvořil nový rekord dvouletých importovaných hřebců a 

valachů na střední trati. Třetí v cíli Tamtam OK je novou rekordmankou dvouletých importovaných 

klisen na střední trati. 

Závěrečný dostihový den byl úspěšný pro všechna velká česká tréninková střediska, jejichž zástupci 

minimálně jednou zvítězili. Nejvíce se dařilo tréninkovému středisku Lány vedenému Jindřichem 

Klaubenschalkem, které odváželo z dostihů čtyři vítěze. (zem) 

 

 

 

Ohlédnutí za druhou dostihovou sezónou  

Máme za sebou druhou dostihovou sezónu uspořádanou Českým klusáckým spolkem na dráze 

pražského závodiště.  Celkem jsme v roce 2014 v rámci 12 dostihových dnů uspořádali 101 dostihů a 

vyplatili majitelům stájí na výhrách 1,989.200 Kč. 

Klusácké dostihy z dění v metropoli nezmizely a za to patří náš velký dík Magistrátu hlavního města 

Prahy, který v rámci Partnerství finančně klusáky podpořil, a manželům Balcarovým, kteří pomohli 

tento projekt uskutečnit. 

Vzhledem k tomu, že Český klusácký spolek nemá zastoupení ve Výkonném výboru České klusácké 

asociace a ten jeho činnost nijak nepodporuje (mj. prezident Šplíchal ani jednou letos nenavštívil 

pražské závodiště, Čeklus nedostává státní dotace na pořádání dostihů ani žádný podíl z poplatků 

vybíraných ČKA od jejich členů).  Jeho úloha při pořádání dostihů není snadná a musí si vše zajistit sám 

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

Šetří tak i finanční prostředky, a je tak vlastně možné rozdělit více peněz mezi účastníky dostihů. Tady 

bychom rádi připomněli, že pořádáme dostihy pro celou klusáckou obec a vážíme si účasti majitelů a 

trenérů i z Moravy, kteří k nám v průběhu sezóny přijeli. 



 

Uspořádat dostihový den zahrnuje spoustu činností, které je třeba pro zdárný průběh dostihového 

mítinku vykonat.  Z řad členů Čeklusu se na tom nejvíce podílejí (podle abecedy):  Alena Čemusová 

(příprava účetních dokladů a dostihových výher, články do programu), Klára Jelínková (dokumenty pro 

pořádání dostihů, editorka článků v Dostihovém programu), Jindřich Klaubenschalk (tvorba propozic, 

zajištění patronů mítinků, dohled na dostihovou dráhu), Zuzana Sahligerová (zajištění čestných cen do 

dostihů a také poskytla ve své domácnosti azyl startovním číslům, které pro dostihy připravuje), Renata 

Sikora (příprava účetních dokladů pro dostihový den), Alena Tvrzová (grafická úprava Dostihového 

programu a Dostihové fotoknihy, také krásné fotografie z dostihů jsou většinou jejím dílem…) a 

Michaela Zemanová (sestavení startovních listin, autorka většiny textů v Dostihovém programu, 

organizace dostihového dne). 

Dostihové dny jsou samozřejmě svázané s působením výboru sdružení Čeklusu, a tak svůj nemalý podíl 

na nich mají kromě již jmenovaných i Soňa Froňková a Martin Vlasák. 

 

Zapomenout nesmíme ani na skvělou spolupráci s Gabrielem Petríkem, majitelem obsáhlé klusácké 

databáze www.trotdb.info, který nám sestavuje startovní listiny do podoby pro Dostihový program. A 

jak můžeme prozradit, začal již pracovat na tom, aby pro příští rok byly údaje ve startovních listinách 

ještě obsáhlejší. 

 

Jsme rádi také 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. zajištující sanitní službu. Bohužel v září náhle zemřel její ředitel a 

majitel MUDr. Geipl, ale doufáme, že s jeho firmou budeme moci spolupracovat i v příštím roce. 

Spolupracujeme i s Jockey Clubem ČR, jehož cílovou kameru využíváme při dostihových dnech. 

Děkujeme také všem funkcionářům, řada z nich sloužila pravidelně. Letošní sezóna ale odhalila některé 

nedostatky při rozhodování v dostizích a také potřebu rozšířit řady funkcionářů získáním nových tváří. 

V letošní sezóně si jako jeden ze svých cílů vytýčil Čeklus přiblížit nejen návštěvníkům, ale i mladším 

dostihovým aktérům legendy klusáckého sportu. Tedy jezdce, trenéry a majitele, kteří se významně 

podíleli na československém klusáckém sportu a dosáhli v něm nemalých úspěchů.  Řada z nich se pak 

11. října zúčastnila dostihu legend, který se setkal s velkým úspěchem, a chtěli bychom v tomto 

pokračovat. 

Díky Josefu Kotoučovi se podařilo získat na dostihový den 19. července vzácného patrona, hokejovou 

legendu Františka Pospíšila, který ochotně předával čestné ceny vítězům a také si poprvé v životě 

vyzkoušel jízdu v sulce. 

 

Klusácká sezóna 2014 je už ale minulostí a nastává nejvyšší čas začít připravovat sezónu další. Je 

samozřejmě stále co zlepšovat, ale věříme, že s podporou našich partnerů a také s úsilím, s jakým se při 

pořádání dostihů v Praze nezištně zapojila řada osob, bude možné setkat se na dostizích v Praze i 

v sezóně 2015. (zem)  

 

 

 

 

http://www.trotdb.info/


PRAŽSKÉ STATISTIKY 2014 

 

Trenéři dle zisku 

       Jméno startů I. II. III. IV. V. zisk 

Volf Mykola 132 24 38 26 19 8 508 700 

Klaubenschalk Jindřich 117 17 16 25 25 12 378 280 

Kalčík Michal 135 15 13 13 28 25 320 020 

Loman Alle J.M. 43 16 4 5 2 5 201 080 

Škobis Zdeněk 24 11 5 0 0 1 134 900 

Coufal Ivan 20 4 6 5 2 3 82 360 

Šamšurin Vjačeslav 18 5 2 4 1 2 66 580 

Dobrovolný Jaroslav 13 2 3 4 1 1 53 000 

Vávra Zdeněk 13 2 2 3 2 1 40 400 

Kotásek Jaromír 8 1 2 4 0 0 37 600 

                                                                                                                                                            Mykola Volf 

Trenéři dle vítězství 

       Jméno startů I. II. III. IV. V. zisk 

Volf Mykola 132 24 38 26 19 8 508 700 

Klaubenschalk Jindřich 117 17 16 25 25 12 378 280 

Loman Alle J.M. 43 16 4 5 2 5 201 080 

Kalčík Michal 135 15 13 13 28 25 320 020 

Škobis Zdeněk 24 11 5 0 0 1 134 900 

Šamšurin Vjačeslav 18 5 2 4 1 2 66 580 

Coufal Ivan 20 4 6 5 2 3 82 360 

Dobrovolný Jaroslav 13 2 3 4 1 1 53 000 

Vávra Zdeněk 13 2 2 3 2 1 40 400 

Kotásek Jaromír 8 1 2 4 0 0 37 600 

 

Nejlepší jezdec 

       Jméno startů I. II. III. IV. V. zisk 

Mykola Volf 62 17 19 7 9 1 285 400 

Zdeněk Škobis 44 16 8 5 1 4 222 400 

Michal Kalčík 72 9 8 7 12 7 172 840 

Jindřich Klaubenschalk 34 7 2 7 9 4 114 940 

Vjačeslav Šamšurin 14 5 1 3 1 1 58 400 

Ivan Coufal 20 4 6 5 2 3 82 360 

Jiří Svoboda 4 1 1 0 2 0 23 100 

Pavel Vávra 5 1 2 1 0 0 24 500 

David Dobrovolný 5 1 1 1 0 1 22 900 

Jaromír Kotásek 7 1 2 3 0 0 34 600 

                                                                                                                                                                 Elen Volf 

Nejlepší jezdkyně                                                          

       Jméno startů I. II. III. IV. V. zisk 

Elena Volf 39 6 12 11 6 2 141 140 

Monika Kalčíková 52 4 4 7 11 15 121 080 

Zuzana Švolbová 3 1 0 1 0 0 7 500 

Marina Volf2 19 1 5 6 1 4 61 100 



            

Nejlepší amatér 

       Jméno startů I. II. III. IV. V. zisk 

am. Alle J.M. Loman 30 13 2 3 1 2 146 700 

am. Josef Hovorka 19 2 4 5 5 0 55 920 

am. Bedřich Novák 9 1 1 0 0 1 13 600 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                                             Alle Loman 

Nejlepší amatérka 

       Jméno startů I. II. III. IV. V. zisk 

am. Alena Čemusová 15 3 2 2 2 2 55 400 

am. Alena Tvrzová 19 2 4 6 6 0 74 100 

am. Michaela Zemanová 9 1 2 1 2 0 20 960 

am. Zuzana Sahligerová 10 1 0 1 2 3 18 800 

 

       

                                                                                                                                                       Alena Čemusová                                                                                                                                            

Stáje dle zisku 

       Jméno startů I. II. III. IV. V. zisk 

Sochor spol. s r.o. 92 18 27 23 8 6 376 780 

FVE-Relay-JO Levín 129 15 12 12 28 24 312 820 

Stáj Viktoria 57 20 9 6 6 5 279 200 

Trot Centre Alet 88 8 13 20 20 9 244 160 

Stáj EURO-KOBERCE s.r.o. 43 16 4 5 2 5 201 080 

Stáj Květná 20 4 6 5 2 3 82 360 

Veronika 11 5 4 1 1 0 70 200 

Stáj Avals 15 5 1 3 1 1 58 400 

Stáj Skree 13 2 3 4 1 1 53 000 

Stall Iceberg 14 1 2 2 3 3 33 040 

 

 

Nejlepší kůň dle zisku 
       Jméno startů I. II. III. IV. V. zisk 

Bob Harley (NL) 9 5 3 0 0 1 71 200 

Regent (CZE) 11 5 4 1 1 0 70 200 

Unzen (F) 9 6 1 1 0 0 62 000 

Premium Edition (I) 11 5 1 0 2 2 56 120 

Charming Oreau (NL) 5 3 1 0 0 0 48 000 

Ifetayo (D) 11 2 2 3 3 0 44 600 

Beautiful Yankee (RU) 5 3 1 0 1 0 43 000 

Rapida (RU) 8 3 2 3 0 0 40 680 

Doutje (NL) 6 4 0 1 0 1 39 000 

Ben Hurry (F) 9 4 1 0 0 1 38 180 

                                                                                                                                                        Bob Harley (NL) 

 



 
Klusácká sezóna v číslech  
 
Rok 2014 byl pro klusáckou obec ve znamení znovuobnovení provozu od dubna do listopadu, 
celosezónního provozu v Praze, a také zprovoznění nové klusácké dráhy na Novojičínsku. V průběhu 
roku proto bylo slyšet hlasy, že hlavně nová klusácká dráha je velikým přínosem pro celou republiku a 
perspektivou pro rozvoj klusáckých dostihů, což je všeobecně ve světě logický úsudek. I proto vznikla 
obsáhlejší statistická zpráva, na které byl postaven tento článek.  
 
V první řadě je nutno říci, že data byla čerpána z Věstníků České klusácké asociace, výsledkových zpráv 
pořadatelů dostihů a klusácké databáze trotdb.info. Některé údaje proto byly sčítávány manuálně a je 
možné, že se vyskytly drobné odchylky, za což se omlouváme. Porovnávali jsme roky 2013 a 2014, což 
není úplně ideální, jelikož v roce 2013, jak víme, sezóna začínala až v červenci. Bohužel ale nebylo 
možné statistickou řadu prodloužit na starší roky, jelikož relevantní data pro takovouto statistiku jsou 
sumarizována jenom v papírové formě v archivu ČKA, který, dle slov vedení, vzala v minulém roce velká 
voda.  
 
 
Dostihové dny  
 
Co se týče počtu dostihových dnů a samotných dostihů, není žádným překvapením, že letošní rok byl o 
mnoho bohatší než ten minulý, kdy se běhalo až od července. Celkově se uskutečnilo 29 dostihových 
dnů oproti 15-ti v roce 2013. Z nich 12 v Praze – Velké Chuchli a 17 v Bravanticích. V Praze se celá 
sezóna odběhla zcela v rukách Českého klusáckého spolku, v Bravanticích to byla společná práce 
sdružení Equiforum a České klusácké asociace, která celkově klusácký chov a sport zastřešuje (obdobně 
jako u cvalových koní Jockey Club) a která vyhlásila již v minulém roce, že pořádat dostihy vlastními 
silami nebude.  
 
Počet dostihů se logicky zvýšil také, z kritických 123 (plus 3 dostihy v Netolicích a 1 v Bratislavě) jsme se 
dostali na 231 (plus 1 v Lysé nad Labem). Z nichž rovných 100 se konalo v Praze a 131 v Bravanticích, z 
čehož 20 dostihů byly dostihy Trotteur Francais, které jsou z 90% hrazeny od zahraniční organizace a 
povolení na ně v letošním roce dostalo od ČKA jenom sdružení EquiForum. Průměrný počet necelých 8 
dostihů o dostihovém dnu není nijak lichotivý. Lépe si tak vedla Praha, které se podařilo dostat 
průměrně lehce přes 8 dostihů za den (8,33).  
 
Celkové počty dostihových klusáckých koní se s cvalovými srovnat nedají, a také ani pole startujících v 
dostizích. Průměrný počet koní startujících o dostihovém dnu činil v roce 2013 žalostných 47. Letos, 
navzdory většímu provozu, dvěma závodištím, vyšším obnosem výher a dalšímu, necelých 46. I tady 
vychází lépe pražské závodiště, i když stále ne moc optimisticky s průměrem 50 koní. Nové závodiště 
dokázalo přilákat průměrně 41 koní… Tady musíme poukázat na provázanost škrtání koní v dostizích. 
Sankční řád totiž zpoplatňuje škrtnutí koně do 24h před dostihem jenom 200 korunami, proto je již léta 
zvykem, že se tímto způsobem dostihy „zachraňují“. Letos tomu nebylo jinak a diváci tak mohli být 
svědkem i dostihů ve třech koních… Škrtalo se i letos, a to hlavně v Bravanticích a průměr tady je 2,7 
koně na den, v Praze 1,5, celkově tedy 64 škrtů a průměr lehce nad 2 koně, i když stále lépe než v roce 
2013 s průměrem 2,67. Průměrně jsme tak letos viděli na dráze v dostihu jenom 5,7 koně (v Praze 6, v 
Bravanticích 5,4).  
 
Více peněž na výhrách se rozdělilo v Bravanticích – celkově dle našich výpočtu cca 5,19 milionů. V 
Praze, které chyběly „větší“ dostihy a taky dostihy francouzských odchovanců, jenom něco přes 1,99 
milionů. Průměrná výhra tak na startujícího koně byla v Praze 3290,58 Kč, v Bravanticích 7 394,59 Kč.  
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Počet koní na dráze

Čeští trenéři Moravští trenéři

 
Počty koní  
 
Zajímavým ukazatelem jsou jistě i počty koní. Již několikrát ČKA prohlašovala, že poměr koní v Česku a 
na Moravě je stejný, také zazněly z klusácké obce hlasy, že nová dostihová dráha bude přínosem i v 
nárůstu počtu koní a majitelů. Z tohoto tvrzení a také z důvodu, že ročníkové dostihy byly přesunuty na 
moravskou dráhu (a celkově se tady již dle předešlého odstavce běhalo o větší peníze), nahrává právě 
rozvoji v této oblasti.  
 
 K 31.3.2014 bylo registrováno celkově 188 dostihových koní, překvapivě dokonce o 3 méně než před 
rokem, tedy pokles o 1,6%. Důležitějším číslem je ale počet koní, kteří se reálně dostali na dráhu 
(počítaje jenom české starty), a těch bylo 144 oproti 121 v minulém roce, což je v důsledku 
nekompletní sezóny 2013 celkem logické. Pro nás je taky zajímavý počet koní, kteří sezonu dokončili – 
tedy bez koní vyřazených z provozu nebo prodaných do zahraničí, též s přírůstkem koní, které zařadili 
trenéři na svou tréninkovou listinu v průběhu sezony. Nelichotivě jsme se dostali k úbytku o 7,4% (v 
minulém roce 6,3%), ale z pohledu „běhajících“ koní je tady vidět mírný nárůst o 1,4%, oproti úbytku 
4,1% v roce 2013.  
 

Když si čísla rozložíme na Čechy a Moravu, v roce 2013 se 
u českých trenérů na konci sezony nacházelo 61,2% všech 
běhajících koní, v roce 2014 dokonce 63,7%. Můžeme 
namítat, že moravská dráha byla nejistá a tudíž je 
důležitější fakt změn na začátku a konci sezony. Není 
tomu ale tak. Od března do listopadu došlo na Moravě 
dokonce k poklesu koní na dráze až o 8,6%. Naproti tomu 
u českých trenérů došlo dokonce překvapivě k posílení 
stavu o 8,1%. Zvýšený počet dostihových koní na dráze je 
tak spíše zásluhou české části klusácké obce. 
Překvapením je, že jenom v jediném ukazateli se Morava 
dokázala zlepšit oproti loňskému roku, a to v počtu 
registrovaných koní na dráze na konci sezony (nárůst 
17,8% oproti listopadu 2013). V celorepublikovém součtu 
tak dostáváme kladné ukazatele v počtu registrovaných koní na dráze na začátku (+19%) i na konci 
sezony (+25,9%) oproti stejným datům v roce 2013.  
 
Jediným aspektem, kde si východ krajiny polepšil více než Čechy, byl počet startů koní na českých 
drahách s nárůstem o 87,5% oproti 58,5%. Celkový republikový nárůst tak činí 69% oproti loňsku, kdy 
ale, jak už bylo zmíněno, se běhalo jenom polovinu sezony.  
 
Na závěr  
 
Na závěr tak lze z čistých faktů podložených čísly konstatovat, že navzdory tomu, že letošní rok nabízel 

lepší podmínky pro moravské trenéry a majitele (nová klusácká dráha v provozu, klasické dostihy, 

dostihy Trotteur Francais, vyšší výhry), o rozvoj (i když velice mírný) ve směru počtu dostihových koní se 

zasloužili více trenéři a majitelé z Čech, kteří ještě o kousek zvýšili poměr na svou stranu. Je tedy jasné, 

že i s přínosy rozběhnutí dostihového provozu na Moravě, je nezbytné zachování a rozvíjení provozu 

rovněž na druhé straně republiky. (sah) 

 

 



Konečné pořadí Pražského okruhu: 

1. Charming Oreau (27 b.) 

2. Bob Harley (17b) 

3. Vade Mecum (13b.) 

4 . –  6. Kaizer Jamacan, Kavalerie a Sir Viking (10 b.) 

7. Nucleare ORS (9 b.) 

8. Peter Pan (8 b.) 

9. – 10. Busby Cartouche a Ocean Al (7 b.) 

11. United des Obeaux  (5 b.) 

12. I Can Fly Diamant (3 b.) 

13. – 14. Agita a Rudy Pierre (1 b.) 

 

 

 
Charming Oreau (NL) 

 

 

Nejlepší letošní výkony na pražské klusácké dráze: 

1670 m: 28.10. CHARMING OREAU   14,0 

                          28.10. BOB HARLEY                14,0 

                          28.10. BUSBY CARTOUCHE   14,3 

                      

 

2180 m:  24.8. CHARMING OREAU   15,7 

                          24.8. BOB HARLEY                   15,7  

                          24.5. BUSBY CARTOUCH        16,3 

 

 

2715 m: 27.9. BOB HARLEY                 16,6 

                          27.9. CHARMING OREAU        16,7 

                          10.8. OCEAN AL                 19,2 



DOSTIH LEGEND 
Velká Chuchle, 11.10.2014 

 

  
                   Jiří Balcar                                           Josef Koštíř                                                  Josef Kotouč 

 

 

 

 

 

 

 

              Josef Nehasil                                                Petr Pichl                                               František Šťastný 

 

 

  

 

 

 

 

                                           Ladislav Štípa                                                     Pavel Tvrz 
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