Vysvětlivky k dostihům aneb jak číst startovní listiny…

Záhlaví startovní listiny:
1. řádek: čas startu dostihu, název dostihu, pořadové číslo dostihu
2. řádek: barva startovních čísel (resp. barevné plochy okolo čísla)
3. řádek: celková dotace dostihu – v závorce jednotlivé dotace připadají prvním pěti nebo prvním čtyřem koním v cíli
4. řádek: propozice dostihu, délka trati, typ startu, zápisné, počet přihlášených koní
Údaje u startujících koní:
1. řádek: startovní číslo koně, jméno koně (v závorce suffix – země narození koně), jméno stáje, jméno jezdce, délka
trati
2. řádek: věk a barva koně, v závorce jméno otce se suffixem a rokem narození – jméno matky se suffixem a rokem
narození, v další závorce jméno otce matky se suffixem a rokem narození, jméno trenéra
3. řádek: kilometrový rekord koně ve zkratce (13,2 znamená 1:13,2), celoživotní zisk koně, barva dresu a čapky jezdce,
chovatel
4. řádek: datum posledního startu, zkratka závodiště, pořadí v dostihu, délka trati, způsob startu (A- autostart,
L – letmý, G - mety), jméno jezdce, získaná dotace
5. řádek: datum předposledního startu, dtto
6. řádek: datum předchozího startu, dtto
7. řádek: datum předchozího startu, dtto
8. řádek: datum předchozího startu, dtto
_______________________________________________________________________________________________
Delegační listina na sobotu 25. dubna 2015:
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: Mgr. Tereza Šillerová
Obsluha cílové kamery: Vít Malát
Lékařská služba: Pragomedika s.r.o.
Veterinární služba: MVDr. Zdeněk Krupil (602/321 366), MVDr. Barbora Schillová (604/536 478)
Zmocněnec pořadatele pro komunikaci s DK a ČKA: Eva Kadlecová

Čeklus zahajuje třetí sezónu na závodišti v Praze – Velké Chuchli
Jakkoliv se zdála být zimní přestávka dlouhá, utekla jako voda, a my se spolu opět setkáváme na závodišti ve
Velké Chuchli, abychom zahájili další klusáckou dostihovou sezónu, v pořadí již třetí, pořádanou Českým
klusáckým spolkem.
Počátkem roku se vše zdálo být jasné a dané. Přemýšleli jsme jen, jakými novinkami vás překvapíme, čím
program dostihových dnů letos obohatíme, koho vám svými reportážemi přiblížíme. Tvořivým myšlenkám
však udělala přítrž „rána pod pás“. Přišla ze strany ČKA, která, ač má dle svého programu podporovat a
zastřešovat rozvoj klusáckého sportu v České republice, dělá pravý opak. Jak jsme vás již informovali na
webových stránkách Čeklusu, díky nevhodnému zásahu a nečestnému jednání zástupců výkonného výboru
ČKA na Magistrátu hl. města Prahy nemohla být akceptována naše žádost na získání finančních prostředků v
rámci partnerství na pořádání klusáckých dostihů v roce 2015 tak, jak tomu bylo v uplynulých dvou letech.
Na pomoc nám v této situaci naštěstí přišel sponzor, díky kterému můžeme prozatím uspořádat čtyři
dostihové dny, za které mu jménem vás všech moc děkujeme!
Letošními patrony těchto čtyř dostihových dnů budou tréninkové centrály, které se největší měrou podílejí
na dostihovém provozu v Praze. Připravena je opět celá řada dobrovolníků, kteří svou nezištnou prací
pomáhají uskutečnit naše dostihové dny.
Víc vám v této chvíli říci nedokážeme. Můžeme jen slíbit, že jsme pro klusáky připraveni udělat maximum.
Všem účastníkům dostihů přejeme hodně štěstí a dobré výsledky na dostihové dráze.

13:00 Zkušební start (1. odd.)
STARTOVNÍ ČÍSLA: stejná jako v dostihu, zápisné: 300 Kč, počet přihlášek: 7
GELIOS OV – Marina Volf2
TOUCHDOWN OK (I) – Petr Nowicki
LOGOPED (RU) – Mykola Volf
JOS (D) – Zdeněk Škobis

13:15 Zkušební start (2. odd.)
ONLY FOREVER Z.A. (S) – Jindřich Klaubenschalk
MIDSOMMAR – am. Klára Jelínková
JUST MAD (S) – am. Zuzana Sahligerová

14:00

Cena Českého klusáckého spolku

25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)
Pro 3leté klusáky a starší klusáky se ziskem do 5000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 8

Přihlašovatel koně č. 6 Juillet V žádal při OSK o druhou startovní řadu.

Náš tip: č. 5 LOGOPED (RU) – č. 2 ONLY FOREVER Z.A. (S) – č. 7 JUST MAD (S)

1
BÍLÁ

14:30

Cena Lucky Fortuny

Čestnou cenu do dostihu věnuje MVDr. Helena Pokorná, manažerka stáje Siam.
25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 15000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 6

Přihlašovatel koně č. 6 Easypeasy Rhythm (NL) žádal při OSK o druhou startovní řadu.

Náš tip: č. 6 EASYPEASY RHYTHM (NL) – č. 3 TIARAMA BI (I) – č. 4 ODDS EAGLE ICEBERG

2
TMAVĚ ZELENÁ

Patronem dnešního dostihového dne je tréninkové středisko Tochovice. Některé z dostihů proto nesou jméno po
bývalých dostihových koních, kteří byli v tomto středisku připravováni.
Poslední roky své úspěšné kariéry tu byl také trénovaný LUCKY FORTUNA, čtyřnásobný vítěz Zlatého okruhu. Lucky
Fortuna startoval ve 143 dostizích, 48x zvítězil a 95x se umístil na dotovaném místě. Jeho osobní maximum je 1:13,4.

Lucky Fortuna
MISHANO a SAFÍR MISI jsou českými odchovanci, se kterými tochovické tréninkové středisko nejvíce uspělo ve
významných dostizích. Oba mají společné dvojnásobné prvenství v dostizích Breeders´ Crownu a úspěchy
v klasických dostizích čtyřletého ročníku. Mishanova kariéra zahrnuje 104 startů, 17 vítězství a 60 umístění na
dotovaném místě. Jeho rekordní čas je 1:16,4 a zisk přes 550 tisíc korun. Klasický vítěz Safír Misi startoval 29x,
v 9 dostizích zvítězil a 15x se umístil. Dokázal vyklusat kilometrové tempo 1:15,7.

Mishano

Safír Misi

15:00

Cena Mishana a Safíra Misi

Čestnou cenu do dostihu věnuje stáj Mishano.com.
25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 6

Náš tip: č. 3 TEDO OK (I) – č. 1 ALET CONCH – č. 5 DOROTHY KING

3
ŽLUTÁ

15:30

Cena starosty obce Lužice

25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 250000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 7

Náš tip: č. 5 IFETAYO (D) – č. 3 DOUTJE (NL) – č. 7 BEAUTIFUL YANKEE (RU)

4
STŘÍBRNÁ

16:00

Cena Grafika

Čestnou cenu do dostihu věnuje Sochor spol. s r.o., provozovatel tréninkového střediska Tochovice.
25000 Kč (11250 - 6250 - 5000 - 2500)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné: 1250 Kč, přihlášek: 5

5
HNĚDÁ

Přihlašovatel koně č. 5 Viking Crown (F) žádal při OSK o druhou startovní řadu.

Náš tip: č. 1 CHUCK NORRIS (D) – č. 2 AGRUS (UA) – č. 3 V.I.P. ALET
Na Ukrajině narozený GRAFIK se dostal do tochovického tréninkového střediska jako sedmiletý a pod vedením
Mykoly Volfa si utvořil časem 1:13,5 nový hodnotný osobní rekord. Vyhrál 18 dostihů a 24x se umístil. Grafik se také
zařadil mezi koně v českém tréninku, kteří se nejvíce prosadili na německých drahách U našich severních sousedů
zvítězil šestkrát.

Klusácká tréninková střediska (I.) – Tochovice
Rodinné tréninkové středisko rodiny Volfových v Tochovicích na Příbramsku je tuzemským nejmladším střediskem a
letošní dostihová sezóna je pro něho jubilejní desátou. Tochovice jsou zároveň také místem, kde je v České republice
připravováno pro dostihy nejvíce klusáků.

Tréninkové středisko Tochovice
Trenér: Mykola Volf
Provozovatel: Sochor spol. s r.o.
Datum vzniku: 1.12.2005
Počet koní v tréninku: 28
Délka pracovní dráhy: 700 m (ovál s převýšením)
Vybavení střediska: krytý kolotoč, 7 výběhů

Těžké začátky na zámku
Klusácké tréninkové středisko v Tochovicích vzniklo v bývalém hospodářském dvoře patřícímu k zámku. Ostatně od
rodiny Bucherových náležejících k rodu Schwarzenberků má společnost Mariny a Mykoly Volfových areál pronajatý.
V sedmdesátých až devadesátých létech tu byl chov plnokrevníka Státního statku Tochovice. Zdejší stáje byly ještě
nedávno využívány pro ustájení koní přijíždějících na dostihy na blízkém cvalovém závodišti, které je dlouhá léta
spjato se čtyřnásobným vítězem Velké pardubické a úspěšným trenérem Václavem Chaloupkou.
Začátky ve zdejším středisku nebyly pro rodinu Volfových, která předtím připravovala klusáky na Mořince, na Levíně a
ve Velké Chuchli, vůbec jednoduché. A to i přesto, že se Mykola Volf předtím dokázal stát v Česku šampion-trenérem
i šampionem mezi profesionálními jezdci. „Stěhovali jsme se do Tochovic po sezóně 2005 jen se dvěma koňmi,
Ontariem Special a Mishanem. Objekt byl několik let prázdný a kromě dvou stájí tu nebylo vůbec nic. Bylo to docela
smutný pohled. Ve stáji na 16 koní stáli dva koně a druhá stáj, kde jsou boxy pro 14 koní, byla úplně prázdná.,“
vzpomíná trenér Volf. „Museli jsme zbudovat dráhu a výběhy a upravit si bydlení. Majitelé k nám přicházeli postupně,
v lednu 2006 jsme měli ve stáji teprve osm koní. Své koně k nám v začátcích poslali Petr Bouma, Jaromír Follauf, Petr
Nowicki, Helena Pokorná a Milan Šíma. Už v prvním roce k nám našli cestu také Sláva Machek a Jiří Vejvoda, takže na
konci sezóny jsme měli ve stáji 23 koní.“
Od bělouše k šampionce Beautiful Yankee
První sezóna pro tochovické tréninkové středisko nebyla vůbec špatná a jeho koně byli k vidění i ve velkých dostizích.
Mishano se stal v roce 2006 příslušníkem špičky čtyřletých koní a nejlepším klusákem českého chovu díky mj. vítězství
v Breeders´Crownu a třetímu místu v Českém derby. V této sezóně vydělal včetně majitelských prémií 290.000 Kč, což
je při dnešních reáliích už skoro nemožné. Do povědomí veřejnosti se dostali i další klusáci připravovaní v krásném
historickém areálu lemovaném stoletými duby. Jedním z nejlepších zde stojících klusáků byl čtyřnásobný vítěz seriálu
Zlatého okruhu Lucky Fortuna. Jeho kariéra se sice již chýlila ke konci, ale přesto dokázal ještě zaběhnout kilometrové
tempo 1:14,8 a několikrát se umístil v dostizích Zlatého okruhu.
V elitních dostizích staršího ročníku ho nahradil ukrajinský rodák Grafik, který dokázal šestkrát zvítězit na německých
drahách (včetně vítězství v Berlíně v čase 1:15,9 na 1900 metrů při prestižním Derby-Woche) a v Česku běhal dostihy
pro elitu. Pět z nich vyhrál a v mnoha dalších se umístil. Posléze se stal plemeníkem na Ukrajině a jeho dcera dokonce
předloni vyhrála derby. Ke Grafikovi se váže ještě jedno ocenění práce tochovického trenéra: „Grafik se časem 1:13,5
stal nejrychlejším koněm Ukrajiny všech dob a já jsem v lednu 2010 na Těmerjazevske akademii v Moskvě převzal
ocenění laureát ukrajinské klusácké asociace za trénink nejrychlejšího klusáka sezóny 2009. V akademii se tehdy
konala konference chovatelů klusáka, trenérů a jezdců bývalých svazových republik, byla to významná událost.“
Tochovickým střediskem za devět dostihových sezón prošla celá řada úspěšných koní českého chovu, kteří si zaslouží
zmínku – jako třeba klasický vítěz Safír Misi, Korzár Misi, Car Misi a Fever Misi, tedy odchovanci JUDr. Milana Šímy.
V současnosti dělá dobrou reklamu českému chovu Regent MVDr. Petra Dvořáka, který byl loni nejúspěšnějším
koněm českého chovu pražské dostihové sezóny.

Rodina Volfových také pečuje o dvouletou šampionku sezóny 2013 Beautiful Yankee, která v prvním roce své kariéry
dokázala zvítězit v Berlíně-Mariendorfu a o rok později v Mnichově. Statečná malá bojovnice v loňském roce zvítězila
v Jarní ceně i Letní ceně tříletých. Ve Velké ceně tříletých ji přemohl jen Evian Boko. Letos je pochopitelně
připravována na derby.
Tochovice a Trotteur Francais
Přibližně ve stejné době, kdy začínalo tochovické tréninkové středisko, se dostal do České republiky projekt Trotteur
Francais. Mykolu Volfovi prošlo pod rukama nejvíce zástupců tohoto plemene a jeho svěřenci vyhráli celou řadu
dostihů pro francouzské odchovance. K těm nejúspěšnějším patřili Jumby d´Occagnes, Lucky du Relais, Patati, Lucas
de la Bassee, Riga de Mai, Uvea Star a Abetka TF. „Takový Jumby d´Occagnes byl velmi jednoduchý na ježdění v práci
a dařilo se mu nejen v dostizích pro francouzské odchovance, ale zvítězil i v seriálu Zlatého okruhu. Naproti tomu Riga
de Mai byla velmi složitá a museli jsme jí věnovat hodně práce a trpělivosti, ale na konci dostihové kariéry ji bez
problémů zvládla i Elena. V Berlíně s ní byla třetí v monté v kilometrovém tempu 1:16,2.“
V současnosti je tochovickou francouzskou nadějí čtyřletá Bikala, která zvítězila už ve třech dostizích Trotteur
Francais. Trénink koní tohoto plemene ale má svá specifika. „Jsou to pozdnější koně a na vše potřebují dvakrát

tolik času, než američtí klusáci. Potřebují čas a trpělivost, než začnou klusat, než přestanou dělat cvalové
chyby a podobně. Hlavně se na ně nesmí pospíchat,“ tvrdí zkušený trenér.
Rodinná firma aneb pomáhá každý, kdo může
Na výsledcích tochovického střediska se podílejí všichni členové rodiny, tedy kromě Mykoly a Mariny i jejich děti
Elena a Aleksandr. A samozřejmě se takhle velké středisko neobejde ani bez dalších spolehlivých pracovníků, kterými
jsou už léta Eliška Kottová a Helena Jarošová. „Podnikání nám jde docela dobře, i když to samozřejmě není o nějakém
zbohatnutí. Musíme neustále investovat a pracovat na zlepšování tréninkových podmínek. Například každoročně
musíme dávat nový povrch na dráhu. Ale máme dobré koně a především dobré majitele. V tak velkém množství koní
se potýkáme s problémem jejich menežování do dostihů, je tady pro ně málo dostihových dnů a potažmo dostihů.
Proto část našich koní vozíme na dostihy do Německa a do Ostravy. Tím sice odčerpáváme část koní z Prahy, kterou
máme nejblíže, ale nejde to jinak. Najednou můžeme přivézt do Chuchle maximálně 12 koní a i to se občas ukazuje
příliš, zvlášť když běhají tři naši koně proti sobě v dostihu. A ještě bych chtěl říci, že tréninkové středisko bychom
nemohli provozovat jinak než jako rodinný podnik. Jsem rád, že se do práce zapojil i syn Saša a pomáhá také přítel
Eleny Tomáš.“
Přání na závěr
„Kromě toho, aby byli naši koně zdraví a majitelé spokojení, bych si přál, aby se už urovnaly spory mezi ČKA a
Čeklusem. Jsme přece na jedné lodi a je potřeba tu loď řídit společně v zájmu celého klusáckého sportu tak, aby náš
krásný sport měl nějakou budoucnost,“ říká Mykola Volf.

Nejúspěšnější koně z tochovického tréninkového střediska
Grafik – 1. Velká cena Vlasty Buriana (SD), 1. Velká cena Kajot (3x, SD), 1. Cena Flinta (SD), 1. Cena Sabbatha (CH), 2.
Středoevropská cena (3x, SD), 3. Středoevropská cena (SD), 6 vítězství v Německu (Mariendorf, Straubing)
Lucky Fortuna – 2. Cena Flinta (SD), Cena primátora hl.m. Prahy (SD), 3. Cena Gellérta (SD), Cena Greyhounda (SD)
Jumby d´Occagnes – 1. Středoevropská cena (CH), 1. Velká červnová cena (SD), 2. Podzimní cena (SD), Cena Flinta
(SD), Cena Tillherra (SD), 3. Cena prezidenta (SD)
Beautiful Yankee – 1. Velká cena dvouletých (CH), Jarní cena tříletých (CH), Letní cena tříletých (CH), 2 vítězství
v Německu (Mariendorf, Mnichov)
Safir Misi – 1. Jarní cena čtyřletých (CH), Breeders´ Crown (2x, CH), 2. České klusácké derby (CH)
Mishano – 1. Breeders´Crown (2x, CH), 3. České klusácké derby (CH), 4. Jarní cena čtyřletých (CH)
Korzár Misi – 1. Breeder´s Crown (CH), vítěz v Německu (Straubing)
Hora Venus – 1. Breeders´ Crown (CH)
(zem)

16:30

Cena tréninkového střediska Tochovice

Čestnou cenu do dostihu věnuje Sochor spol. s r.o., provozovatel tréninkového střediska Tochovice.
25000 Kč (11250 - 5750 - 3750 – 2500 - 1750)
Pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 120000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné: 1000 Kč, přihlášek: 9

6
ČERVENÁ

Přihlašovatelé koní č. 6 Gliptika (RU) a č. 8 Alpro Teč žádali při OSK o druhou startovní řadu.

Náš tip: č. 1 JOS (D) – č. 5 PREMIUM EDITION (I) – č. 4 RAPIDA (RU)

_______________________________________________________________________________________
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.

______________________________________________________________________________________

Uvea Star

17:00

Cena Uvey Star

7

Čestnou cenu do dostihu věnuje Sochor spol. s r.o., provozovatel tréninkového střediska Tochovice. SVĚTLE MODRÁ
25000 Kč (11250 - 6250 - 5000 - 2500)
Handicap 2-22,5 pro 5leté a starší klusáky, 2180 m, autostart, zápisné 1250 Kč, přihlášek: 5

Přihlašovatelé koní č. 4 Ain´tshes Diamond (D) a č. 5 Nucleare ORS (I) žádali při OSK o druhou startovní řadu.

Náš tip: č. 2 UNZEN (F) – č. 1 REGENT – č. 3 PETER PAN (F)
UVEA STAR zastupuje dlouhou řadu francouzských klusáků, kteří byli připravováni v tochovickém tréninkovém
středisku. Někteří se dokázali kromě dostihů Trotteur Francais prosadit i v dostizích Zlatého okruhu a na německých
drahách. Uvea Star zvítězila v Německu třikrát a je i trojnásobnou vítězkou dostihů Trotteur Francais. Její osobní
rekord má hodnotu 1:16,6. V současnosti působí v chovu.

TOCHOVICE

PROPOZICE
2. dostihový den 8.5.2015 - OSK v PÁTEK 1.5. ve 12:00
CH09 – 40 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky bez omezení, 2180 m, zápisné 1 600 Kč
CH10 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 350 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč
CH11 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 160 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč
CH12 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 90 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč
CH13 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 60 000 Kč, 2180 m, autostart, zápisné 1000 Kč
CH14 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 30 000 Kč, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč
CH15 – 25 000 Kč, pro 3leté a starší klusáky se ziskem do 10 000 Kč, 2180m, autostart, zápisné 1000 Kč
CH16 – 25 000 Kč, handicap 2 - 23,5 pro 5leté a starší klusáky, 1670 m, autostart, zápisné 1000 Kč
OSK se podávají elektronicky na adresu osk-ceklus@seznam.cz
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