Busby Cartouche převzal žezlo nejrychlejšího klusáka pražské dráhy
V sobotu 21. září se na závodišti v Praze – Velké Chuchli konal letos pátý klusácký dostihový den,
z toho čtvrtý v režii Českého klusáckého spolku. Do hlavní jízdy odpoledne, mílové Velké ceny
Prahy dotované 40 000 Kč, nastupoval jako favorit osmiletý valach Sir Viking, letos ve třech
startech neporažený držitel nejlepšího kilometrového času 1:15,9. Zástupce Stáje Skree však jak o
letošní neporazitelnost, tak o sezónní rekord přišel, a to ve prospěch o tři roky mladšího
reprezentanta Stáje Gloria Busby Cartouche.
Sir Viking se po odstartování Velké ceny Prahy podle svého zvyku ujal vedení, do druhé stopy vedle
něho se však usadil Busby Cartouche navigovaný zkušeným Jaromírem Kotáskem a od začátku tlačil na
ostré tempo. Tomuto tlaku Sir Viking přibližně po kilometru podlehl a Busby Cartouche, následovaný
Bobem Harleym, přes něho přešel do čela. Úřadující derbyvítěz Bob Harley, v jehož sulce se po
červencovém zranění vrátil na dostihovou dráhu kouč Vjačeslav Šamšurin, se pokusil druhého z Derby a
vítěze Saint Leger atakovat v cílové rovině, Busby Cartouche ale tento útok jistě odrazil a triumfoval o tři
délky. Třetím místem potvrdil Ocean Al, že se i v deseti letech dostal do velmi dobré formy, a Sir Viking
se tentokrát musel spokojit s bramborovou medailí před pátou Jenny McMurtie. Vítězný Busby Cartouche
vyklusal nejrychlejší kilometrový čas letošní sezóny 1:15,2 – vynikající výkon na dráze, která je po
červnové povodni a následné rekonstrukci pomalejší než například v roce 2009, kdy na ni Sir Gill
dosáhnul absolutní český rekord 1:13,0. Jde také o nový osobní rekord Busby Cartouche, který ale už
v červnu v rakouském Ebreichsdorfu zazářil vítězným kilometrovým časem na střední trati 1:15,9.
Ve světle výše uvedeného se skvěle předvedla také dvouletá svěřenkyně Mykoly Volfa Beautiful Yankee
v Ceně Českého klusáckého spolku. Kilometrovým tempem 1:17,7, které vyklusala při suverénním
zadrženém vítězství, zaostala za nejrychlejším časem dvouletých klisen na českých drahách (Astra Teč
v loňské Velké ceně dvouletých) jen o půl vteřiny. Druhý Alpro Teč se pět délek za ní v kilometrovém
čase 1:18,3 přiblížil rekordu dvouletých hřebců a valachů českého chovu Meteora JDS na desetinu
vteřiny. Nadějně se ukázal také debutující Evian Boko, který porazil Pas Sans Toi v boji o třetí místo, ten
se ovšem odehrával daleko za oběma protagonisty.
Pěkný souboj o vítězství byl k vidění v Ceně Na shledanou 5. října na střední trati. O čistý hattrick v ní
usiloval Aadje Boer s Jaroslavem Dobrovolným, který dostih v pomalejším tempu vodil. Jako klíště se ho
držel pětiletý nizozemský rodák Bon Ami, který dva týdny předtím ukázal formu třetím místem ve
dvojkové kategorii. Vítěz Letní ceny tříletých z roku 2011 (porazil tehdy další rodilé Holanďany Boba
Harleye i Busby Cartouche a kilometrovým časem 1:14,9 se stal spoludržitelem rekordu tříletých) se za
asistence Alle Lomana na začátku cílové roviny posunul vedle vedoucího Aadje Boera a nakonec ho o
hlavu zdolal. Dobrý výkon podala také třetí Walentine, zatímco zklamáním bylo matné vystoupení
Västerbo Passada, završené cváláním.
Kromě Sira Vikinga a Aadje Boera byl favoritem také jejich stájový kolega Winterboy v Ceně
MANGOLD Finance. Ze základní mety však velmi dobře odstartoval Rudy Pierre a stahování
dvacetimetrového přídavku nebylo pro Winterboye tak jednoduché, jak se mohlo zdát. Dostihnul lídra až
na konci cílové roviny a zaútočil, avšak neúspěšně a navíc procválal cílem. Slovenský Klusák roku 2011
Rudy Pierre tak s podporou svého trenéra Jindřicha Klaubenschalka po více než dvou letech zvítězil a
druhé a třetí místo po diskvalifikaci Winterboye získali Nino Hammering a Harmony Best.
O již šesté vítězství této sezóny, z toho třetí pražské, usiloval v Ceně Relay 2 svěřenec Michala Kalčíka
Pirate de Jour. Čtyřletý syn skvělého Coktail Jeta se v posledním oblouku dotáhnul na vedoucí Poesii
Baciatu a pěkným finišem bez problému triumfoval. Poesii Baciatu předstihla ještě stájová kolegyně
Abetka TF. Vítězka z 7. září Mikeila Alet bohužel musela být již v první polovině zadržena pro defekt na
sulce, který způsobil nebezpečnou jízdou Bedřich Novák se Starboyem BN.

Zástupci tochovického tréninkového střediska se naplno prosadili v Ceně Relay 1 a podle očekávání měl
navrch čtyřletý hřebec Radius vedený Elenou Volf nad tříletou klisnou No-Shpa v sulce s Mykolou
Volfem. Třetí místo získal Doctor Schermer, který však měl problémy s čistotou klusu a asi půl kilometru
před cílem vyrobil drobnou cvalovou chybu, před zlepšeným Apollem.
Jako vysoká favoritka nastupovala do Ceny KILLI tříletá Doutje v sulce s Filipem Lajnerem a stejně jako
dva týdny předtím na mílové trati také na střední trati nikým neohrožena triumfovala. Na dalších místech
se pořadí z 7. září prohodilo, zlepšená Glejdy tentokrát o hlavu předstihla Dace Beuckenswyk. Stínem
dostihu byl karambol, který zavinil Bedřich Novák v sulce cválajícího Un Voyou de Beau. Poškozený
Premium Edition jen díky zkušenosti svého jezdce neupadl a nezpůsobil další řetězovou reakci. Bedřich
Novák, který za předchozí incident v sulce Starboye BN zůstal nepotrestán, tentokrát zcela zaslouženě
přišel o jezdeckou licenci do konce roku 2013. Nehledě k tomu, jak rozhodne Disciplinární komise ČKA,
ke které se jezdec odvolal, byl jeho prohřešek přesně tím typem jízdy v dostihu, který v zájmu
bezpečnosti koní a jezdců nelze tolerovat.
V nejnižší ziskové třídě v Ceně FVE EMI Energy se zdálo, že si pro vítězství běží letos v Chuchli poprvé
startující Chirone Scott. V posledním oblouku však zacválal a vedoucí pozici nedobrovolně přenechal
tříletému hřebci Viking Cub. Zástupce Stáje Dobruský nabídnutou šanci využil a stal se prvním z 18
českých potomků plemeníka Chips and Fish (Pine Chip), který dokázal zvítězit. Jeho jezdec Josef
Dobruský mohl slavit o to více, že naposledy vyhrál v květnu 2008, tehdy v sulce Viking Cubova
sourozence Vulcan Jet Cub. Za Viking Cubem získali svá první umístění na stupních vítězů Orma Holz a
Vancho de Ba.
Dvě trenérská vítězství za odpoledne si připsali Mykola Volf a Alle Loman, žádnému z jezdců se
nepodařilo vyhrát více než jednou. Kompletní výsledky dostihů a videa jsou k dispozici na
www.ceklus.cz v rubrice Dostihy.

Delegační listina na sobotu 5. října 2013:
Předseda Dostihové komise: Ing. Jiří Šindler
Členové Dostihové komise: Ladislav Štípa, Hana Pancová
Startér: Josef Kotouč
Asistent startéra/obsluha čísel: Jiří Česák
Tajemník: Ing. Leona Pokorná
Cílový rozhodčí: Aneta Steimarová
Komentátor: Bc. Michal Palkovský
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

Cena Českého klusáckého spolku

Startovní čísla: BÍLÁ
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 20 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 800 Kč, přihlášek: 8

1

U koní č. 6 VANCHO DE BA (F), č. 7 LUCKY MONEY (D) a č. 8 MERLIN RIBB žádali přihlašovatelé o
druhou startovní řadu.
Vzhledem k nespolehlivosti klusáků v této nejnižší ziskové třídě je hledání „tutového favorita“
nesnadným úkolem. Daleko nejkvalitnější osobní maximum v poli má Nordsturm, ale pro zdravotní
problémy letos startoval jen dvakrát v Německu a do dostihů se vrací po pětiměsíční přestávce.
Nebezpečná kolize minule zkazila dobře rozehraný dostih Premium Editionovi, takže pokud se jeho
trenérovi podaří absolvovat s ním dostih čistě, je kandidátem na vítězství. Velké šance určitě má letos již
dvakrát na této trati vítězná Verrarie. Na střední trati by měl navázat na svůj dobrý výkon z počátku září
Lucky Money. Překvapit může Chirone Scott, a také poprvé svým trenérem vedený Gobernadorův syn
Wigo Misi. Vancho de Ba povede Jaromír Kotásek, ale jeho novým domovem je už Levín. Také u
francouzského rodáka byly dosud obvyklé cvalové chyby, i když v posledním dostihu předvedl už
zlepšený výkon. Merlin Ribb, který málokdy chybuje, bude čekat na zaváhání svých soupeřů.
Náš tip: č. 5 VERRARIE (F) – č. 3 PREMIUM EDITION (I) – č. 7 LUCKY MONEY (D)

Tip k 6.dostihu:
O páté letošní vítězství, z toho třetí na pražské dráze, bude usilovat v hlavním dostihu dnešního
odpoledne výtečný Busby Cartouche, který by měl znovu nalézt svého největšího soupeře v loňském
derby-vítězi Bobu Harleyovi. Poslední dva dostihy předvedl výbornou formu Ocean Al, kterému by podle
nich neměla uniknout „bronzová medaile“. O další dotované umístění by se měli utkat spolehlivá Jenny
Mc Murtie a Aadje Boer, který po letošních výborných výkonech ve své ziskové kategorii byl svým
realizačním týmem nasměrován mezi elitu. Francouzka Vourasia du Lys má stále s problémy s čistým
klusem.
Náš tip: č. 3 BUSBY CARTOUCHE (NL) – č. 4 BOB HARLEY (NL) – č. 6 OCEAN AL

13:30

Cena FVE EMI ENERGY

Startovní čísla: ČERVENÁ
20000 Kč (9000 – 4600 – 3000 – 2000 – 1400)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 50 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 9
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Dostih by měl být dalším sólem pro tříletou dceru Love You Doutje, která ve svých dvou startech na
českém území pokořila soupeře rozdílem třídy. Největším kandidátem na stříbrnou pozici je spolehlivá
Dace Beuckenswyk, pozlobit jí ale může talentovaná Glejdy a při čistém absolvování dostihu i Italianec.
O poslední místo na tabuli by měli usilovat K Two a Fastino. Viking Cub jde na start po minulém
vítězství v nižší ziskové třídě a k průniku na dotovaná místa musí vylepšit své osobní maximum. Totéž
platí o jezdecky přeobsazené Coce. Paashaas má při každém startu problémy s cvalovými chybami.
Náš tip: č. 5 DOUTJE (NL) – č. 3 DACE BEUCKENSWYK (NL) – č. 8 ITALIANEC (UA)

14:00

Cena MANGOLD Finance

3

Startovní čísla: ŽLUTÁ
20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Handicap 2 – 20,5 pro 4leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

Poměrně vyrovnaná skupina koní se schází na startu dostihu na krátké trati. O vítězství v něm by měly
nejvíce usilovat klisny Kavalerie a Agita. Kavalerie minule chybovala při startu z met, ale dva týdny
předtím se dokázala dostat pod hranici kilometrového tempa 1:17,0. Agita předvádí v Praze stabilní
výkony na krátké trati a měřila pokaždé síly se současnou tuzemskou klusáckou špičkou. Na třetí místo
míří Peter Pan, obvykle startující na delších tratích. Poslední dotované umístění by měl získat minule
vítězný Rudy Pierre. Francouz Oscar de Mesangy, startující naposledy na krátké trati loni v dubnu,
zřejmě rychlostí už nejlepším stačit nebude.
Náš tip: č. 3 KAVALERIE (A) – č. 1 AGITA (A) – č. 5 PETER PAN (F)

14:30

Cena Relay 1

4

Startovní čísla: MODRÁ
20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem se ziskem od 1.1.2011 do 80 000 Kč, koním nad 40 000 Kč zisku od
1.1.2011 + 20 m, koním nad 60 000 Kč zisku od 1.1.2011 + 40 m, 2180 m, mety, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

Nesnadno se v tomto dostihu odhadují možnosti zástupců stáje FVE-Relay-JO Levín, kteří se navíc po
delší době objevují v dostihu na metách. Buffalo Joy vykazuje nevyrovnané výsledky, ale pokud
předvede optimální výkon, měl by bojovat o vítězství. Loverovy výkony šly během léta dolů a bude
startovat po šestitýdenní přestávce, ale i on by při své dřívější výkonnosti měl bojovat o vítězství.
Spolehlivými články této komorní sestavy jsou Regent a Nino Hammering, kteří by neměli na stupních
vítězů chybět. Treviso má spolu s Buffalo Joyem výhodu startu ze základní mety, ale k průniku na
dotovaná místa by se musel zlepšit.
Náš tip: č. 2 BUFFALO JOY (D) - č. 3 REGENT – č. 4 NINO HAMMERING

15:00

Cena klusácké databáze www.trotdb.info
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Startovní čísla: FIALOVÁ
20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 300 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

Malé pole dostihu obohatila svou letošní první účastí na tuzemské dráze Charming Oreau, tedy klisna,
která měla být favoritkou Českého klusáckého derby. Hnědka naposledy startovala v Duindigtu, kde si
vylepšila osobní maximum na výtečných 1:14,8. Od poloviny července se pro zdravotní problémy na
dráze neukázala, ale přesto ji v dnešním dostihu považujeme za jasnou favoritku. Výbornou šanci vylepšit
si letošní bilanci má Skyline a vepředu rovněž čekáme Ann Magica, letos startujícího zatím jen
v rakouském Badenu. Walentine minule podala na střední trati zlepšený výkon, ale v této společnosti by
se měla spíše jen utkat s Generálem o poslední placenou příčku.
Náš tip: č. 4 CHARMING OREAU (NL) – č. 2 SKYLINE (D) – č. 5 ANN MAGIC (A)

15:30

Cena Magistrátu hl. m. Prahy

Startovní čísla: ORANŽOVÁ
30000 Kč (13500 - 6900 - 4500 - 3000 - 2100)
Pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2180 m, autostart, zápisné 1200 Kč, přihlášek: 6
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16:00

Cena Relay 2

Startovní čísla: ČERNÁ
20000 Kč (9000 - 4600 - 3000 - 2000 - 1400)
Handicap 2 – 28,0 pro 4leté a starší klusáky, 2180 m, autostart, zápisné 800 Kč, přihlášek: 10

7

U koně č. 6 SCHANHAY (F) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Poprvé v letošní sezóně maximálně početně obsazený dostih přivádí na start různorodou společnost.
V případě zopakování výkonu z poloviny srpna na střední trati má velké šance na vítězství sestra Wine
And Bluese Colet la Brousse, která by své největší soupeře měla nalézt v Avalance Boshoeve, Apollovi,
Elisabeth a Jasanovi Teč, u kterého bude záležet, jak se dokáže při startu z nejvyššího čísla proplést mezi
tolika soupeři. V případě čistého absolvování dostihu může získat placené umístění i Gilli. Velkou
neznámou je současná výkonnost klusově spolehlivé Elefandy, která letos startovala jen dvakrát ve
Slušovicích. Z trojice koní ze školní stáje je nejšancovějším On Air of Iceberg.
Náš tip: č. 1 COLET LA BROUSSE (NL) – č. 3 AVALANCE BOSHOEVE (S) – č. 5 APOLLO

16:30

Cena KILLI
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Startovní čísla: ZELENÁ
20000 Kč (9000 – 5000 – 4000 – 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 160 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

I na krátké trati preferujeme již devítinásobného vítěze Pirate de Jour, který minule svou největší
soupeřku Abetku TF v dostihu na 2180 metrů snadno porazil. Oběma však může být více než zdatnou
konkurentkou Mikeila Alet preferující právě tento typ vzdálenosti dostihu. Letos teprve podruhé startující
Unkas a z Berlína se do Prahy vracející Ain´tshes Diamond budou nejspíše usilovat o zisk poslední
dostihové výhry.
Náš tip: č. 3 PIRATE DE JOUR (I) – č. 2 MIKEILA ALET – č. 1 ABETKA TF (UA)

17:00

Cena na shledanou 19. října

9

Startovní čísla: HNĚDÁ
20000 Kč (9000 - 5000 - 4000 - 2000)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 90 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč, přihlášek: 5

U koně č. 5 SNOWMAN (F) žádal přihlašovatel o druhou startovní řadu.
Velmi zajímavý dostih uzavře tento mítink. Výkonnost současného nejlepšího koně ročníku 2010, vítěze
Jarní ceny tříletých Donadonitransse R prověří na střední trati především trio svěřenců Mykoly Volfa,
z nichž musí být Radius a Poesia Baciata považováni za příslušníky širší špičky čtyřletého ročníku. Oba
tochovičtí zástupci jsou výkonnostně podobní, minule Radius skóroval nad Poesií Baciatou nevelkým
rozdílem. O poslední dotované místo v dostihu budou usilovat tříletá No-Shpa a Snowman vracející se na
pražskou dráhu.
Náš tip: č. 2 POESIA BACIATA (I) – č. 4 DONADONITRANSS R (NL) – č. 3 RADIUS (UA)

VÍTĚZOVÉ 21.09.2013, 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.
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