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Vrchol roku je tady: Průvodce třídenním festivalem v Pardubicích
Druhý ročník Středoevropské dražby anglického plnokrevníka s 60 nabízenými koňmi v pátek, špičkově obsa-
zené rovinové dostihy v sobotu a rekordní pole 119. Velké pardubické České pojišťovny se silnou mezinárodní 
účastí v neděli. To je stručná vizitka nejsledovanějšího mítinku české sezony, který se v Pardubicích už druhý 
rok za sebou koná jako třídenní dostihový a dražební festival.  Projděte si hlavní vrcholy víkendu, který do 
Pardubic láká největší diváckou návštěvu roku, tisíce příznivců ze zahraničí a kvalitní mezinárodní konkurenci.

PÁTEK 9.10. 
Středoevropská dražba anglického 
plnokrevníka
Po loňském úspěchu, kdy pardubická dražba zazname-
nala největší počet prodaných koní i nejvyšší dražební 
cenu v novodobé historii českého turfu, přichází další 
posun v kvalitě i kvantitě. Letošní katalog obsahuje 60 
koní všech kategorií a vedle domácích plnokrevníků 
jsou nabízeni také ročci špičkových původů z Polska a 
Irska.  Mezi prodejci jsou polské chovy Strzegom a 
Moszna, irský Oak Lodge a historicky nejúspěšnější 
domácí hřebčín Napajedla. K mání jsou například 
blízcí sourozenci špičkových koní z posledních dvou 
sezon – vítěze trojkoruny Age of Japea, druhého z 
Českého derby Arcibalda a dvojnásobné klasické 
vítězky Determinacji.

Brány pardubického závodiště se v pátek otevřou od 
10:00, kdy bude možné prohlédnout si nabízené koně a 
nechat si je předvést před stájemi. Začátek samotné 
dražby je plánován na 13:30. Vstup je letos zdarma, 
během celého dne bude otevřena restaurace                       
a občerstvení v tribuně. Katalog Středoevropské 
dražby je zdarma ke stažení na oficiálním webu 
www.jandabloodstock.cz/drazba.

SOBOTA 10.10.
Pardubický St. Leger
Sobota patří rovinovým dostihům v čele s Pardubi-
ckým St. Legerem, jednom z klíčových srovnávacích 
dostihů podzimu na supervytrvalecké distanci 2900 
metrů. Loňské vítězství by měla obhajovat čtyřletá 
Vadeona ze stáje Rabbit Trhový Štěpánov, která letos 
laborovala se zdravotními problémy. Stejně jako loni 
se proti ní postaví stále lepší Savignon a spolehlivý 
Oligarch, tříleté by měl zastupovat druhý ze St. Legeru 
Mariydi a mezinárodní konkurenci tvoří slovenský 
Proud Boris.
Kvalitně obsazená je i Cena města Doncasteru na 1900 
metrů, kde se utká nejlepší tříletý mílař Iryklon s 
čerstvým francouzským vítězem Tsaroxym a sloven-
ským hostem All About Samem.

Pokračování na další straně....
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Napsali o dražbě:
Katalog na druhý ročník Středoevropské dražby anglického plnokrevníka je letos plný potenciálních hvězd.

Fitmin

Alternativní cestou pro dvouleté, kteří nezvolili Cenu 
zimního favorita a Cenu zimní královny, jsou jejich 
pardubické verze na 1750 metrů. Oba dostihy mají 
vyrovnané pole a eventuálně mohou pomoci objevit 
další hvězdu pro příští rok. Z později úspěšných koní 
tyto dostihy v minulosti vyhráli například Ohne Sorge, 
Determinacja, Larrimah, Access To Java, King Marc  
či Rosensturm.
Kromě mezinárodního utkání amatérek doplňuje 
sobotní rámcový program i první překážkový dostih 
víkendu, další část seriálu steeplechase pro čtyřleté        
a pětileté klisny. První dostih začíná ve 12:30.

NEDĚLE 11.10.
119. Velká pardubická České pojišťovny
Poprvé po dvaceti letech se na start Velké pardubické 
zřejmě vydá maximální počet 25 koní a jen málokdy     
v historii bylo startovní pole tak kvalitní. Zahraničí je 
zastoupeno čtveřicí anglických koní, jeden startující je 
z Irska a jeden z Francie. V sedle domácího Red 
Dancera pak bude několikanásobný italský šampión     
a vítěz posledních tří ročníků Gran Premio Merano, 
žokej Raffaele Romano a v sedle Maratha australský 
žokej Paul Francis Hamblin. Naopak náš žokej Jan 
Faltejsek bude v sedle anglického Super Lorda. 
Celkově bude zastoupeno deset zemí.
„To svědčí o prestiži našeho dostihu nejen u nás 
doma, ale i v cizině. Šest zahraničních koní je skvělý 
počet. Překvapilo, že jsou čtyři Britové. Dříve k nám 
koně vozili hlavně Charlie Mann a Ferdie Murphy       
a větší zájem byl z Irska.“ řekl předseda 
představenstva Dostihového spolku Miroslav Petráň.
Z domácích koní bude velkým favoritem dvojná-
sobná vítězka dostihu Sixteen s žokejem Josefem 
Bartošem, která má koncem sezóny každoročně 
brilantní formu a v posledních třech letech nebyla       
v Pardubicích poražena. Pokud vyhraje potřetí, zařadí 
se po bok historických legend Briganda, Lady Anne, 
Epigrafa, Koroka, Sagara a Peruána. K šancovým 
koním budou patřit i spolehlivý a „věčně druhý“ 
Mandarino, vítězové jarních kvalifikačních dostihů 
Tomis a Profil a trojice koní trenéra Josefa Váni Del 
Sole, Pocci a Tiumen. V sedle posledního jmeno-
vaného pojede rekordman Velké pardubické Váňa 
senior osobně. Start letošního ročníku 
nejpopulárnějšího překážkového dostihu je 
naplánován tradičně na 15:40.

Nedělní překážkový program však začíná už v 11:10    
a obsahuje řadu tradičních dostihů pro veškeré skupiny 
překážkářů: Zlatou sponu tříletých, Cenu ČASCH pro 
čtyřleté, Cenu Vltavy, Křišťálový pohár, Memoriál 
kapitána Rudolfa Poplera, Cenu Paramo a druhý 
vrchol dne Cenu Labe.
Startovní listiny najdete na webu www.dostihyjc.cz, 
veškeré potřebné informace také na oficiálních 
stránkách závodiště www.pardubice-racecourse.cz.

STARTOVNÍ LISTINA 119. VELKÉ 
PARDUBICKÉ ČESKÉ POJIŠŤOVNY
(6900 m, 4.5 milionu Kč)

2

1 LUCKY NELLERIE(FR), 10 ž. Keith Mercer
2 SUPER LORD(IRE), 11 ž. Jan Faltejsek
3 SIXTEEN(FR), 9 ž. Josef Bartoš 2
4 MONTGOMERY, 9 Petr Tůma
5 POCCI(GER), 9 Jan Korpas
6 TIUMEN(POL), 8 ž. Josef Váňa 2
7 PROFIL, 9 ž. Michal Köhl
8 IL EN REVE(FR), 11 ž. Kenneth Whelan
9 DEL SOLE(POL), 7 žk. Josef Váňa 3
10 SHIRLEY(POL), 8 ž. Marek Stromský
11 MANDARINO, 8 ž. Jaroslav Myška
12 LIRAIN, 8 Jaromír Hrudka
13 TOMIS, 8 ž. Pavel Kašný
14 JUFUL TENNIS(FR), 12 Fernand de Oliveira
15 MARATH, 9 ž. Paul Francis Hamblin
16 LAKREG, 9 Martin Liška
17 RED DANCER(FR), 13 Raffaele Romano
18 ROOSEVELT(GER), 11 ž. Thomas Boyer
19 JUNG(POL), 9 ž. Bohuslav Mátl
20 LUCKY LUK(FR), 10 ž. Jason Maguire
21 MR BIG(IRE), 8 ž. Noel Fehily
22 HIRSCH, 13 ž. Dušan Andrés
23 MR LAND, 10 Pavel Složil
24 DERBY SHARP, 9 Josef Sovka
25 NUMERO DUE(POL), 8 ž. Jiří Kousek
26 RUBÍN, 7 Martina Růžičková



Napsali o dražbě:
V Česku se chystá výjimečná dražba koní.

Hospodářské noviny

The Top Meeting Arrives: A Guide to 
the Three Day Festival in Pardubice 
The second edition of the Central European Thor-
oughbred Sale on Friday, the top quality flat races on 
Saturday, and the highest ever number of horses in 
Velka pardubicka with a number of respected inter-
national raiders on Sunday – this is a brief outline of 
the most eagerly awaited meeting of the Czech 
racing season which, for the second year in a row, is 
held as a three day racing and sales festival. Check 
the highlights. 

IN ENGLISH

FRIDAY, October 9 
The Central European Thoroughbred Sale 
Last year, the first edition of the Central European 
Thoroughbred Sale marked huge success with the 
highest number of horses sold and, also, with the 
highest auction price in the modern history of the 
Czech racing industry. This year’s catalogue includes 
60 horses of all categories; besides the locally-bred 
thoroughbreds, there are top pedigree yearlings 
imported from Poland and Ireland. The sellers 
include Polish studs of Strzegom and Moszna, the 
Irish stud Oak Lodge and the most successful in the 
Czech racing history, Napajedla Stud.
The gates of the Pardubice racecourse will open at 10 
a.m. The visitors will have the opportunity to check 
the horses offered for sale and to have them walked 
in front of the stables. The sale starts at 1.30 p.m. The 
entrance is for free. You will find more information at 
www.jandabloodstock.cz/drazba. 

SATURDAY
Pardubice St Leger 
Saturday belongs to flat racing in Pardubice. The 
four-year old Vadeona will defend her title against 
the progressive Savignon and Oligarch. The three 
year olds will be represented by Mariydi, third in St 
Leger in Prague, and the international competition by 
the Slovak raider Proud Boris. Cena mesta Doncaster 
has an interesting field too, headed by the best three 
year old miler, Iryklon, the recent French winner 
Tsaroxy and the Slovak All About Sam. The flat day 
will be complemented by two races for two-year olds 
a few other races. 

SUNDAY, October 11 
119th Velka pardubicka 
For the first time in 20 years, the maximum number 
of 25 horses will run and the field is of high quality 
too, with international participation: there will be 
four horses from England, one from Ireland and one 
from France. The Czech-trained Red Dancer will be 
ridden by Raffaele Romano, the winner of the three 
most recent Gran Premio Merano, Raffaele Romano, 
Marath will be ridden by the Australian jockey Paul 
Francis Hamblin. The Czech jockey, Jan Faltejsek, 
will ride the English raider Super Lord. In total, ten 
countries will be represented. 
The defending champion Sixteen, ridden by Josef 
Bartos, will no doubt be a favourite of the race. If she 
succeeds she will join the legends like Brigand, Lady 
Anne, Epigraf, Korok, Sagar and Peruan. However, 
she will face a strong field of competitors consisting 
of Mandarino, Tommis and Profil and three horses 
trained by the legendary Josef Vana, Del Sole, Pocci 
and Tiumen.
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Tomáš Janda: Dražba tady chyběla
Myšlenka uspořádat v Česku dražbu napadla Tomáše 
Jandu během stáže v Irsku před několika lety. Od té 
doby investoval mnoho energie a času, aby realizoval 
projekt, na který se mnozí zpočátku dívali se skepsí.   
Ve spojení s pardubickým Dostihovým spolkem 
postavil na nohy aukci, na níž se skutečně prodávali 
koně a jež plnila stránky celostátních médií. Před 
druhým ročníkem Středoevropské dražby anglického 
plnokrevníka připravil tuzemské scéně příjemný šok    
v podobě nabídky ročků z Irska a Polska. Naplňuje tak 
své přesvědčení, že pro skutečně nové a nosné věci se 
najde místo i v době ekonomické krize.

Jaký je hlavní posun dražby oproti loňskému 
prvnímu ročníku?

První věc je určitě kvalita koní v katalogu a posílení 
zahraniční účasti. Pokud loni byly v katalogu dvě, tři 
potenciální hvězdy, letos jich je hned několik. Ať už 
jsou to koně z Polska, kteří jsou blízcí příbuzní 
špičkových koní běhajících v Česku včetně těch 
výjimečných jako Age of Jape nebo Determinacja, 
nebo ročci z Irska. Ti představují na tuzemské poměry 
velmi zajímavou kvalitu, neboť irští chovatelé se snaží 
nalézt nový trh a mají velký zájem se tady prosadit.

Pokračování na další straně.... 



Napsali o dražbě:
Pardubice se ode dneška mohou nazývat nejen městem dostihů, ale i centrem chovatelů koní.

Poprvé se zde uskutečnila středoevropská dražba anglických plnokrevných koní.
ČTK

Sečteno a podtrženo se dá říci, že se podařilo vybrat 
kvalitní koně, kteří mají dobrou šanci patřit u nás ke 
špičce. Navíc se dražba posílila i po stránce kvantity.    
V katalogu je 60 lotů, včetně koní v tréninku s poten-
ciálem do překážkových dostihů.

Co se týká organizace, byly mírně upraveny 
přihlašovací a dražební podmínky, došlo k určitému 
snížení poplatku. Jinak se nic zásadního nemění, 
protože podmínky vycházejí z pravidel dražeb v Baden 
Badenu a na britských ostrovech, kde je vypilovávali 
dlouhou dobu a těžko tam najdeme nějaké mezery. 
Pokusili jsme se dál rozvinout značku dražby, nyní už 
má vlastní logo i pravidelně aktualizované internetové 
stránky, kde je vedle všech formulářů a novinek ke 
stažení i dražební katalog. Jinak jsme samozřejmě 
pamatovali na řadu drobností, které loni nebyly 
optimální a snažili jsme se je vylepšit. Pro návštěvníky 
bude určitě příjemnou změnou zrušení vstupného.

Náznaky, že Středoevropská dražba chce časem 
posílit mezinárodní účast, byly patrné už loni…

Ano, už na prvním ročníku dražby byli nabízeni dva 
polští koně, kteří se nakonec neprodali kvůli příliš 
vysokým rezervním cenám. Letos se zúčastní elitní 
chovatelé jako Strzegom či Moszna, někteří z nich se 
byli loni v Pardubicích podívat. Velkou práci zde 
odvedl pan Bober. Podobnou cestou by se mohly v 
budoucnu ubírat kontakty například s německými 
chovateli. Tentokrát budou v Pardubicích například 
zástupci hřebčína Fährhof, kteří také zvažovali 
nabídku několika koní, ale nakonec usoudili, že by to 
bylo příliš narychlo. V příštích letech však mohli 
přivézt koně.

Velkým jménem je také irský hřebčín Oak Lodge, 
jak vůbec došlo k jeho účasti?

Je to jeden z předních irských chovatelů, pomohly mi 
osobní kontakty a zejména agentura Actionhorse, které 
dělám zástupce pro střední Evropu.

Dá se říci, že zejména díky zahraničním prodejcům 
se těžiště letošní dražby více posunulo k ročkům?

Ano, největší hvězdy jsou tentokrát zastoupeny              
v kategorii ročků. Je pravda, že jsem osobně čekal         
o něco více koní v tréninku, protože mi řada majitelů 
během roku hlásila, že pošlou některé koně ze stáje. 

Nakonec je však buď prodali dříve, nebo si prodej 
rozmysleli, takže si umím představit, že nabídka koní 
v tréninku by mohla být ještě silnější. V Česku zatím 
ještě stále přetrvává určitá nechuť prodávat koně             
v tréninku, udělat ve druhé části sezony určitou 
„inventuru“. Týká se to i větších stájí, které se snaží 
soustředit téměř výhradně na velké dostihy, a přesto si 
drží i koně horší výkonnosti, za které by mohli dostat 
relativně slušné peníze a ty investovat do nových 
nákupů.

Pro prestiž každé dražby je důležitým kritériem 
úspěšnost prodaných koní na dráze. Jak si v tomto 
ohledu vedl první ročník?

Určitě jsme spokojeni, koně z loňského katalogu 
podávají velmi dobré výkony. Nejdražší Siran se 
zařadila do špičky dvouletého ročníku a vyhrála hlavní 
předzkoušku Ceny zimní královny v Mostě, za 40 000 
korun prodaná Lindau zaznamenala sérii tří vítězství 
za sebou a výrazně poskočila v průběžném handicapu. 
Před dražbou prodaný Tammy n’Classy se umístil          
v grupových dostizích v Itálii, další překážkář Datiffo 
po změně majitele dvakrát vyhrál a bodovat dokázali     
i slovenští Winix a Pistenteufel. Vítězů je skutečně 
velké množství. Několik dalších nadějných koní, které 
jsme prodávali jako ročky, ještě nestartovalo, ale 
předchází je dobrá pověst z tréninku.

Vysvětleme jednu věc, která je v zahraničí běžnou 
praxí: Mluvíte také o koních, kteří byli v katalogu, ale    
z různých důvodů se nedostali do ringu.

Samozřejmě, to je běžné všude. U dražeb koní                 
v tréninku se podíl koní, kteří nakonec na dražbu 
nedojedou, pohybuje často kolem třiceti, čtyřiceti 
procent, u dražeb ročků to bývá menší číslo. 
Nejčastějším důvodem, proč se koně nedostaví, je 
prodej, což je většinou velká zásluha uvedení                  
v dražebním katalogu.

Jak se daří Středoevropské dražbě těžit ze skutečnosti, 
že se koná jako součást sledovaného dostihového 
víkendu, na který míří řada velkých stájí?

Vidím to jako ideální spojení. Je to atraktivní i pro lidi 
ze zahraničí, že mohou spojit dražbu se sledováním 
dostihů. Do Pardubic například přijede řada Irů, pro ně 
tady může být zajímavý trh pro překážkové koně.
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Napsali o dražbě:
Byl to historický okamžik. Po letech byly totiž obnoveny dražby plnokrevných koní v Čechách.

Blesk

Může podle vás v budoucnu vzniknout skupina 
kupců z Anglie a Irska, kteří sem přijedou na 
dostihy, na dražbě se jim zalíbí konkrétní kůň, oni 
ho koupí a nechají v českém tréninku, neboť to pro 
ně bude cenově výhodné?

Určitě, to můžou být nejen Angličané a Irové, ale také 
Němci nebo Italové. Umím si to představit, už loni 
tady bylo několik lidí, kteří se o to zajímali. Málem 
koupili koně po dražbě, nakonec to nevyšlo spíš              
z nějakých důvodů, že se nedohodli na ceně nebo se 
jim kůň nelíbil zdravotně. Může to být jedna z cest, 
náznaky nebo kontakty tady jsou.

Pro řadu turfmanů, kteří pamatují někdejší 
československé dražby, bylo loni v Pardubicích 
určitou novinkou, že odpadly dražební terčíky           
s čísly a že se draží klasickým způsobem, známým 
ze zahraničí. Jaké byly ohlasy?

Ptala se mě na to řada lidí. Myslím si, že náš způsob je 
standardní na všech dražbách v rozvinutém dosti-
hovém zahraničí a také je mnohem jednodušší                 
a příjemnější pro kupující, že se nemusí dopředu nikde 
registrovat a platit nějaké zálohy. Můžou se rozhod-
nout třeba i na poslední chvíli.

Což se loni několikrát stalo…

Je to tak a někteří takto zakoupení koně jako třeba 
Lindau, která zřejmě nebyla v předvýběru kupce, 
běhají velmi dobře. Vnímám jako pozitivum, že dražit 
může každý, kdo se k tomu rozhodne. Samozřejmě        
s tím, že pak za to nese veškerou zodpovědnost, to už 
je klasicky ošetřeno a kupec po vydražení předkládá 
průkaz a podepisuje smlouvu.

Ne všichni zájemci o koně loni využili možnost prohléd-
nout si je před dražbou ve stáji a eventuálně si je nechat 
předvést. Jaké jsou v tomto ohledu možnosti?

Je možné vidět koně venku, v kroku, případně v klusu 
a nechat si ho vyšetřit veterinářem v rozsahu dle přání 
majitele. Zájemce by si určitě měl vyhlédnutého koně 
nechat předvést aspoň venku v kroku, případně 
základní veterinární vyšetření… Nějaký ideální postup 
neexistuje, každý agent nebo zájemce vybírající           
na dražbách má trochu jiný postup, ale bezesporu platí, 
že je lepší vidět koně dopředu.

Jak si čeští kupci zvykli na praxi rezervních cen?

Myslím, že bez problémů. Forma dražení s rezervní 
cenou je standardní na všech dražbách na západě, pro 
obchod s plnokrevníky je to ideální způsob. Rezervní 
cenu si jako prodávající samozřejmě stanovit nemu-
sím, pokud chci svého koně prodat za každou cenu, 
případně můžu dražit proti a rozhodnout se na poslední 
chvíli, zda koně za danou cenu prodám či nikoli. 
Pokud si určím rezervní cenu, měla by být rozumná. 
Tomu odpovídá i systém poplatků, který je nastaven 
tak, aby omezil případné spekulování. Je důležité, aby 
byla skutečně šance koně prodat a aby se dražení 
nezvrhlo ve frašku.

Klíčem k úspěchu, tedy prodeji, je tedy věcné 
odhadnutí rezervní ceny?

Dá se to tak říci, ten odhad je na každém prodejci. Je to 
teď hodně vidět ve světě na srovnání loňských                 
a letošních dražeb. Loni bylo poměrně vysoké 
procento neprodaných koní, protože byli prodávající 
zvyklí na ceny z předchozích let a při nastavování 
rezervních cen nezohlednili krizi. Koně nebyli prodaní 
a nakonec to uškodilo všem – majitel nenakoupil, 
prodávající neprodal. Letos jsou prodávající na většině 
dražeb realističtější a procento prodaných koní je opět 
vysoké, i když to v praxi znamená nižší ceny.

Rezervní cena je sice tajná, ale licitátor může dát 
zájemcům na vědomí, zda je prodej v danou chvíli 
reálný.

Určitě, dražební společnost Tattersalls Ireland dokonce 
přímo ukazuje, zda už kůň dosáhl rezervní ceny              
a v takovém případě se objeví na tabuli slovo „selling“. 
To jinde není, ale licitátor může určitě naznačit, zda 
rezervní ceny již bylo dosaženo, případně jestli se k ní 
pomalu blíží. To je vždy zájmem všech, pomoci co 
nejlépe prodeji.

Cena, za kterou je přiklepnut plnokrevník, beze 
zbytku naplňuje představu trhu?

V podstatě je to nejférovější cena. Odvíjí se od 
poptávky a nabídky, plnokrevník se nedá prodávat 
podle nákladů. Prodejce chce samozřejmě vydělat, ale 
plnokrevník se neprodává jako housky nebo auta. 

Pokračování na další straně....
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Napsali o dražbě:
Přestože hlavním cílem každé dražby anglického plnokrevníka bývá nabídka koní pro dostihový provoz, pardubická dražba bude velmi zajímavá       
i pro příznivce jezdectví. Za poměrně nízké ceny zde totiž budou k mání ideální koně pro military či parkur, případně také pro rekreační ježdění.

Equichannel.cz

Jeho cena může činit jeden den dva tisíce eur, druhý 
den vyhraje pravý bratr grupu jedna a cena se vyšplhá 
na 200 tisíc. Cena odklepnutá na dražbě je v podstatě 
reálná. Může se přirozeně stát, že je právě nedostatek 
kupců a to se projeví na nižší ceně. Tam je pro prodejce 
důležité, aby věděl, co si může dovolit. Cena se utváří 
trhem a může se výrazně měnit podle více ukazatelů.

Zmínili jsme krizi. Ještě před několika lety bylo 
nepředstavitelné, že by přední chovatelé z Irska 
měli zájem prodávat své koně v daleké České 
republice.

Je to určitě důsledek krize, před několika lety by o tom 
vůbec neuvažovali, protože by své koně bez problémů 
prodali doma za vysoké ceny. Tehdy byl naopak 
nedostatek koní, kupci doslova rvali chovatelům ruce    
a platili jim někdy až přemrštěné částky. Nyní je však 
trh přesycen, obrovské množství ročků v Anglii a Irsku 
je prakticky neprodejné, nikoli z důvodu jejich kvality, 
ale prostě kvůli nedostatku kupců. Krize                            
z nadprodukce by sice stejně jednou přišla, ale bohužel 
došlo k souběhu s ekonomickou krizí.

Není v tomto kontextu nezvyklé snažit se prorazit     
s novou dražbou?

Krize má své plusy a mínusy. Kdyby nebyla, nedostali 
bychom sem koně z Irska, na druhou stranu by majitelé 
byli ochotni zaplatit mnohem vyšší částky a více lidí 
by mělo peníze. Středoevropský region je ale speci-
fický tím, že tady dražba hodně chyběla a podobné 
nové projekty mají šanci prosadit se i v době krize. 
Třeba pro irské chovatele je naše dražba zajímavá tím, 
že zde můžou dosáhnout na zájemce, kteří by u nich 
normálně nenakupovali, protože by nejeli pro koně do 
Irska a Anglie. Myslím si, že pardubická dražba by se 
mohla stát mimo jiné optimální příležitostí pro kupce, 
kteří jezdí méně na zahraniční aukce a zároveň ideál-
ním místem setkání pro chovatele a kupce ze západ-
ních dostihových center a východoevropských zemí. 
Vždyť přihláška na dražbu ročků v Badenu stojí 3000 
eur, zatímco tady jen 80 eur. To je obrovský rozdíl, 
navíc je v Česku stále levnější ubytování, personál         
a další náklady.

V některých zemích regionu jako Polsko jste již 
kontakty navázali, jak to vypadá jinde?
Loni bylo nabízeno několik koní ze Slovenska, i letos 
jsou v katalogu dva slovenští majitelé. Koní a zvlášť 

ročků je na Slovensku méně, ale je pravda, že jsme 
nebyli tolik v kontaktu s tamními stájemi. Mám však 
zprávy, že by měli ze Slovenska dorazit kupci.                
V Rakousku je koní ještě mnohem méně, v Maďarsku 
jsme dosud neměli možnost inzerovat, i když někteří 
lidé o nás vědí. Vidím zde velký potenciál do dalších 
let, což platí i pro další země východněji. Odtud by se 
mohla rekrutovat celá řada zajímavých kupců. Co se 
týká nabízených koní, zastávám názor, že nemá smysl 
navyšovat jejich počty nějak uměle. Spíš jsme se 
soustředili na to, abychom nabídli kvalitní sestavu.        
V letošním katalogu mi spíš chybí ještě několik 
chovatelů a majitelů z Česka, které bych rád pro 
dražbu získal.

Vy během roku navštěvujete v roli bloodstock 
agenta řadu evropských dražeb. Jaké to je stanout 
najednou na druhé straně?

Je to pro mě určitě velmi zajímavá zkušenost a výzva, 
člověk se umí lépe vžít do druhé strany, což je vždy 
plus. Dalo by se říci, že jsem svým způsobem začal po 
zkušenostech z loňské dražby vnímat zahraniční aukce 
trochu jinýma očima. Už se nedívám jenom na koně, 
ale všímám si také organizace dražby a sleduji, jak co 
funguje.

Kdybyste se na letošní Středoevropskou dražbu 
podíval očima agenta, co byste svým klientům 
doporučil?

Z každého úhlu pohledu je tady k mání něco zajíma-
vého. Mezi ročky je vysoká kvalita, původově vynika-
jící koně, které určitě budu svým klientům 
doporučovat. Co se týká koní v tréninku, tam se dá říci, 
že mimořádně zajímavým koněm je například dvou-
letá Serena. Je to klisna, která lehce vyhrála dostih třetí 
kategorie a v září skončila čtvrtá v Ceně zimní 
královny. Je to momentálně asi nejlepší klisna českého 
chovu v ročníku a má potenciál i na příští rok, je 
absolutně zdravá. Dále je tam několik dalších koní        
v tréninku, kteří mají myslím větší potenciál, než 
dosud ukázali, a to z pohledu rovinových                            
i překážkových možností. Dobře zastoupena je prak-
ticky každá kategorie koní.

Pokračování na další straně....
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Napsali o dražbě:
Budoucí majitelé pozorně sledují předváděné koně. Teď je nerušte -za chvíli si tady možná koupí budoucí hvězdu dostihové stáje.

MF Dnes

Přesto má český trh určitá specifika, která brání 
například tomu, aby se na dražbě objevila 
početnější sestava chovných klisen…

Chovných klisen by myslím bylo dost na prodej, ale 
nikdo moc nevěří, že by se skutečně prodaly. Bavil 
jsem se o tom s několika majiteli, že by možná chtěli 
prodat své klisny, které končí dostihovou kariéru a oni 
se nechtějí angažovat v chovu. I když to byly výborné 
klisny, shodli jsme se, že nikdo za ně nebude ochoten 
zaplatit odpovídající cenu. A ten, kdo by měl případně 
zájem, zase nemá potřebné prostředky. Řada našich 
chovatelů nemá moc peněz na investice, což je jeden z 
velkých problémů českého chovu. 

Navzdory tomu přijdou do ringu i zajímavé chovné 
klisny.

Ano, je tam jedničková vítězka Wenke a v první 
kategorii umístěná Lakýrka. Jsou to zajímavé klisny, 
které budou k mání za rozumné peníze. Sám jsem na to 
zvědavý, bude to určitý test trhu. Pokud se tyto klisny 
prodají, příští rok jich může být nabídnuto víc. Lidí, 
kteří by chovné klisny prodali, je dost. Jen potřebují 
nalézt zájemce.

To znamená, že jste stále ve fázi, kdy zkoumáte trh 
a odhadujete, jak se zachová?

Situace se stále vyvíjí. Snažíme se sledovat, co by 
mohlo mít úspěch, i když ne vždy to člověk bezchybně 
odhadne. V Česku stále ještě přežívá nedůvěra k trhu a 
prodeji koní vůbec, pramenící z negativních 
zkušeností. Dlouho tady platilo, že dobrý a zdravý kůň 
se prostě neprodával, což je nesmysl. Když je dobrá 
nabídka, prodávají se i špičkoví koně, což dokazují i 
dubajští šejkové. Pokud chce majitel větší dlouhodobě 
rozvíjet svou stáj, jednoduše se prodeji koní nevyhne. 
Výkonnostně špatný kůň stojí v tréninkovém provozu 
stejné peníze jako dobrý. I pro velkou stáj je 
zbytečným luxusem držet si větší počet pro ni nepers-
pektivních koní. A na druhou stranu je někdy třeba 
prodat i dobrého koně, jinak od vás příště nikdo nic 
nekoupí…
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design
    reklama

        multimedia
      výroba

Dobrý den, 
jsme společnost poskytující kompletní servis v oblasti reklamy, multimedií a výroby reklamních nosičů všeho druhu. 
Ve svém středu máme mladé a kreativní profesionály patřící mezi špičky ve svých oborech. Klademe velký důraz na 
efektivitu, reálnost a hlavně pochopitelnost našich projektů.

Máme jasný cíl, maximálně spokojeného klienta. Svědomitě přistupujeme i k tomu nejmenšímu projektu. Nabízíme 
kompletní řešení přímo na míru. Pouze neplaveme v proudu moderních trendů, ale snažíme se nalézt společnou 
konstantu mezi požadavky klienta a cílové skupiny jeho potencionálních zákazníků.

Věříme, že jsme schopni do detailu splnit Vaše přání.
Mluví za nás odvedená práce.

team MediaBros s.r.o.

Mezi naše klienty patří mimojiné:
JANDA BLOODSTOCK, LUKA RACING,

PREMIN - VVS VERMĚŘOVICE, DS ZÁMECKÝ VRCH
tel.: 777 900 774

email: info@mediabros.cz
www.mediabros.cz



Napsali o dražbě:
Je to zřejmě nejočekávanější dražba od roku 1989 v Česku.

Turf Magazín

Tomáš Janda
Tomáš Janda (28) se v prostředí koní a dostihového 
sportu pohybuje od dětství. Absolvent České 
zemědělské univerzity v Praze, už při studiu pracoval 
jako sekretář Jockey Clubu ČR a sbíral zkušenosti také 
v irském Coolmore Stud, Aga Khan Studs, ale také        
v hřebčíně Napajedla a několika předních dostihových 
stájích. V současné době intenzivně buduje značku 
agentury Janda Bloodstock, vedle práce bloodstock 
agenta publikuje také v odborných médiích jako Turf 
Magazín či Tipařův palec. V nedávné minulosti se 
podílel na importu koní jako Sakheart, Budapest či 
Cloven Hoof.

8

- INZERCE -

Všechny produkty Premin® se skládají z pečlivě vybraných komponent. Každá surovina je před příjmem na sklad, či před zařazením  
do výroby prověřena systémem zajištění kvality VVS, který je pravidelně certi�kován v rámci ISO 9001 a HACCP.

Obsahy jednotlivých aminokyselin, minerálních látek a vitamínů vycházejí jak z praxe a dlouholetých zkušeností VVS, tak i z posled-
ních poznatků vědy. Vývoj našich produktů prochází ověřením  ve vlastní dostihové stáji a ve stájích, či chovech po celé ČR.
Jednotlivé produkty obsahují aminokyseliny Lysin, Methionin, Treonin a Tryptofan, všechny esenciální vitamíny, včetně L-karnitinu, 
stopové prvky, z části hrazené organickou formou a vápník, fosfor, hořčík, sodík.

Mimo těchto základních látek produkty Premin® obsahují živé
kvasinkové kultury, které pomáhají správné funkci trávení,
ostropestřec mariánský upravující správnou funkci jater
a další doplňkové látky speci�ckých významů.
Všechny výrobky jsou aglomerovány melasou
pro lepší chutnost a bezprašnost.

Tomáš Janda: Sale Was Lacking
The idea to organize a sale in the Czech Republic 
occurred to Tomáš Janda a couple of years ago while 
he was staying in Ireland. Since then, he has invested 
much energy and time into a project which was often 
looked at with scepticism by others. In partnership 
with Dostihový spolek Pardubice, he indeed has 
established a real sale. For the second edition of the 
sale, he came up with a pleasantly shocking offer of 

IN ENGLISH
yearlings from Ireland and Poland, showing that 
there is a room for novelties even at times economic 
crisis. 
“Compared to last year, this year’s offering is better 
in quality,” says Tomáš Janda, pointing to the fact 
that while a year ago there were two or three potential 
stars, this year’s catalogue includes several of them. 
He draws attention to the yearlings from Ireland. 
“These horses represent an interesting opportunity 

minerálně - vitamínové krmivo pro koně v zájmovém chovu

Tomáš Janda (vlevo), spolupořadatel Středoevropské dražby



Napsali o dražbě:
V Česku se chystá výjimečná dražba koní.

Hospodářské noviny

since the Irish breeders are looking for new markets.” 
The 60 lot catalogue includes, besides yearlings, 
horses in training and horses with steeplechase 
potential. 
Tomáš Janda is quite happy about the international 
participation: “Last year, only two Polish horses 
were on sale. This year, we have the top Polish breed-
ers such as Strzegom or Moszna and there are repre-
sentatives of the German stud Fährhof who may take 
part next year.” 
Oak Lodge Stud is no doubt the star among the 
breeders. Tomáš Janda explains he was able to nego-
tiate the participation of Oak Lodge Stud thanks to 
his contacts with Actionhorse. While he is happy 
with the yearlings, Mr Janda expected stronger repre-
sentation of horses in training: “I expected more 
horses in training. I think there is still some unwill-
ingness to sell horses in training and there are many 
stables that focus on major races and still keep horses 
with inadequate performance. They could sell them 
for good prices and reinvest the funds into new 
purchases.” 
The performance of horses sold at the sale is very 
important for the prestige of the sale. Tomáš Janda is 
happy about this: “Siran, the most expensive horse of 
the sale, belongs among the top two-year-old fillies. 
Lindau, sold for just CZK 40,000, scored three 
consecutive wins, Tammy’n’Classy, sold just before 
the sale, placed in Group races in Italy.”
The combination of the sale and the racing meeting 
seems ideal to Tomáš Janda. “Last year, there were a 
few people from abroad who were interested in the 
possibility to buy a horse here and to have them 
trained in the Czech Republic. This can be one of the 
ways, the contacts have been established.” 
Mr Janda is quick to emphasize that the approach of 
sellers changed dramatically in the past year. 
“Whereas last year many horses left the ring unsold 
due to the fact that the sellers, accustomed to high 
prices of the past, did not take the economic crisis 
into the account when setting up their reserve prices, 
this year the reserve prices were set up more realisti-
cally and the number of horses sold increased 
dramatically, albeit for lower prices.”
According to Mr Janda, the presence of the Irish 
breeders at the Sale is a consequence of the global 
economic crunch. “A couple of years ago, they 
would have not even considered the opportunity of 
coming here since they would have sold all of their 
horses in Ireland for very high prices. Then there was 

lack of horses, the buyers fought for them and were 
willing to pay sums that were often quite exagger-
ated. However, now the market is saturated, large 
numbers of yearlings in England and Ireland are 
virtually unmarketable, not because of their quality, 
but for the simple fact that there are no buyers. The 
crisis caused by over-production would come 
anyway, unfortunately it came at the same time as the 
economic crisis,” he explains, adding: “The crisis 
brought both negatives and positives. Had it not been 
for the crisis, we would never get Irish horses here. 
On the other hand, the buyers would be willing to pay 
higher sums and more people would have money to 
spend. However, the Central European region is 
specific in that it had lacked a thoroughbred sale for 
a long time and new projects have a chance to 
succeed even at the times of crisis. For Irish breeders, 
the Sale is interesting that they can address buyers 
who would not buy from them otherwise simply 
because they would not go to Ireland or England. I 
think the Pardubice Sale could become a great oppor-
tunity for buyers who don’t travel often to foreign 
sales. Also, it could become an ideal meeting point 
for breeders and buyers of the Western Europe and 
the East European countries.
Speaking about the quality of horses registered for 
this year’s sale, Mr Janda says: “From every perspec-
tive, the sale has something interesting to offer. There 
is high quality among the yearlings since there are 
horses with good pedigrees who I will definitely 
recommend to my clients. As far as horses in training 
are concerned, Serena is a very interesting horse 
indeed, she is the best Czech-bred two-year-old filly 
and she has great potential for the next season. Also, 
there are several good horses in training with higher 
potential than they have shown so far, both on the flat 
and over the fences. In short, all the categories are 
fairly well represented at the sale.”      

9



Napsali o dražbě:
Czech horse racing and equestrianism have been waiting for years for an event like the Central European Thoroughbred Sale.

Prague Post

Ohlédnutí za rokem 2008: Když poprvé 
bouchlo kladívko v Pardubicích
Zatím lze jen spekulovat, zda se hřebeček Tammy-
ray v příštích sezónách stane úspěšným dostihovým 
koněm, ale jedno je jasné už nyní. Loňské 
vystoupení odchovance ing. Pavla Vrby na prvním 
ročníku Středoevropské dražby anglického 
plnokrevníka se svým způsobem zapsalo do 
novodobé historie českého turfu. Potomek Ray of 
Lighta a Tammy vstoupil do ringu jako lot číslo 7        
a za 92 000 korun byl jako vůbec první kůň prodán. 
Když bouchlo kladívko, ozval se potlesk a ledy se 
prolomily. V Pardubicích se začali prodávat koně.

Dražbu zahájil licitátor Martin Cáp stručným 
seznámením přihlížejících se systémem dražby.              
Z katalogu bylo nakonec staženo 14 koní, naopak 
dohlášen byl výborný Kevin The Knight. Z koní, kteří 
do ringu nenastoupili, byli tři staženi ze zdravotních 
důvodů, dva nebo tři se majitelé nakonec rozhodli 
neprodávat a zbytek byl prodán již před dražbou. 
Většina těchto koní změnila majitele díky zveřejnění      
v katalogu, a tak lze jejich prodej zařadit mezi úspěchy 
dražby, přestože nebyli prodáni přímo v ringu.               
Za některé z nich byly zaplaceny velmi slušné ceny        
a tak svým dílem přispěli k cíli pořadatelů pomoci 
rozhýbat trh.

V samotný den konání bylo na závodišti přítomno 
okolo 500 lidí, od 11 hodin byly otevřeny stáje                 
k prohlídkám koní. Připravenost koní na dražbu byla 
velmi solidní, i koně menších chovatelů byli dobře 
připraveni.

Jako vůbec první vstoupil do dražebního ringu čtyřletý 
valach Lingren, nabízený ing. Václavem Lukou. 
Dvojnásobný vítěz a velmi spolehlivý účastník handi-
capových dostihů, jehož otec Professional již dal dva 
derby-vítěze v Polsku, byl vzhledem ke svému 
působivému exteriéru nabízen i pro možné využití         
v jezdeckém sportu. Zřejmě však trochu doplatil na 
skutečnost, že byl vůbec prvním nabízeným koněm. 
Jeho cena se sice vyšplhala na 34 000 korun, rezervní 
ceny však dosaženo nebylo. Lindgren se přesto                
v letošní sezoně objevil v nových barvách stáje MVDr. 
Petra Kantka a opět potvrdil svou reputaci spole-
hlivého koně. Před necelými dvěma týdny vyhrál           
v Tochovicích a zařadil se tak do dlouhé řady koní, 
kteří se podílejí na dalším šampionském titulu pro 
žokeje Václava Janáčka.

Trenér Jaroslav Votava se původně přišel na dražbu jen 
podívat, nakupovat nechtěl. Nakonec se mu však zalíbil 
roční Tammyray, syn šampiona Ray of Lighta                       
a jedničkově umístěné Tammy z chovu ing. Pavla Vrby. 
Cena se zastavila na 92 000 korun. „Padl mi do oka,            
a tak mi to nedalo. Potomka Ray of Lighta jsem ještě 
netrénoval, navíc jsem dosud měl pět klisniček a chtěl 
jsem i hřebce,“ konstatoval spokojený Votava.

Podobně spontánní rozhodnutí vedlo i ke koupi tříleté 
ryzky Lindau, kterou za 40 000 korun vydražil Vladimír 
Brett. Klisna z chovu ing. Václava Luky sbírala v loňské 
sezoně hlavně umístění a také ona byla potenciálním 
kandidátem pro některou z jezdeckých disciplín, změna 
vzduchu jí však evidentně prospěla. Po přestěhování na 
Mimoňsko zaznamenala sérii tří vítězství, propracovala 
se z páté kategorie až do druhé a v průběžném handicapu 
poskočila o 16,5 kilogramu. „Myšlenka dražby se nám 
velmi líbila a chtěli jsme jí pomoci, rozhýbat dražení. 
Kobylku jsem v podstatě koupil pro holky, které chodí    
k nám do stáje a zdá se, že jsem měl šťastnou ruku,“ 
radoval se po jednom z letošních vítězství pan Brett.
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Tammy n'Classy v sezoně 2009 hájí růžové barvy stáje Lokotrans

Lindau při jednom ze svých tří vítězství



Napsali o dražbě:
Der erste tschechische Versuch, eine große Vollblutauktion nach westeuropäischem Vorbild auf die Beine zu stellen, wird auf der Szene als unerwarteter 

Erfolg bewertet, obwohl die Anzahl der angebotenen Pferde und die erzielten Preise nach westlichem Maßstab eher gering sind.
Turf Times

Jednou z atrakcí loňské dražby byli nabízení dvouletí 
koně z Polska, kteří o den později startovali                       
v rovinových dostizích. Stratford Two ani Generousova 
dcera Katharsis se neprodali, když jejich rezervní ceny 
byly na český trh nastaveny příliš vysoko.V sobotu se 
žádný z těchto koní nedokázal umístit, Katharsis              
se však letos vyčlenila z řad nezvítězivších koní ve 
Varšavě a v souladu s mateřskou částí svého rodok-
menu přešla nad proutěné překážky, kde už stihla 
zaznamenat třetí místo ze solidně obsazeného dostihu v 
německém Baden Badenu.
Každý začátek je těžký. První ročník Středoevropské 
dražby byl malým maratonem, místo původně pláno-
vaných 2,5 hodiny se protáhl na téměř čtyři. Ne všichni 
nabízení koně včetně těch s překážkovým potenciálem 
nalezli v řadách dražících takovou odezvu, jak 
pořadatelé doufali a vedle maximální snahy prodat se 
na plynulosti odpoledne podepsaly i první zkušenosti 
všech zúčastněných s novým dražebním systémem. 
Letos by mělo jít všechno již plynuleji, k čemuž ostatně 
vybízí také téměř dvojnásobný počet koní v katalogu 
oproti úspěšné premiéře.
Hvězdou v kategorii koní v tréninku byl tříletý Kevin 
The Knight, diskvalifikovaný vítěz Velké jarní ceny. 
Přišel do ringu až jako poslední lot kolem šesté hodiny 
večerní a třebaže nastupoval s velmi rozumnou 
rezervní cenou, nakonec odešel neprodán. Barvy 
změnil až po dražbě.
Největší okamžik tohoto říjnového pátku přišel s lotem 
31. Roční ryzka Siran (Dashing Blade – Sweet Answer) 
z chovu stáje Wrbna Racing upoutala pozornost kupců 
původem i exteriérem a to bylo patrné od prvního 
okamžiku. Siran dala po mnoha letech pocítit divákům 
i kupcům na českém území pravou atmosféru 
plnokrevné dražby. Začalo se dražit na 100 000 koru-
nách a brzy se rozhořel tvrdý souboj mezi společností 
Agrobyškovice a Hřebčínem Křenek. Cena se postupně 
přehoupla přes půl milionu i 600 000 korun, až 
nakonec na úrovni 620 000 korun vyhrála stáj 
Agrobyškovice a připsala si nesporný rekord                    
v novodobé historii tuzemských dražeb. Vydražení 
Siran se na chovatelské scéně stalo skutečnou událostí 
a dosažená cena všem zúčastněným výmluvně 
připomněla, že za dobře vypadající ročky po 
špičkových rodičích jsou kupci ochotni zaplatit slušné 
částky i u nás. To ostatně potvrdili i samotní kupci. 
„Dobrá cena za dobrého koně by měla být na dražbě 
samozřejmostí,“ konstatoval majitel Siran Josef 
Pospíšil, když si s přáteli a spolupracovníky připíjel na 
novou akvizici.
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Prodaní koně 2008

7 TAMMYRAY 92 000 Jaroslav Votava
9 OFIS  52 000 koupen zpět
13 MACAONE 147 000 Marek Šimák
14 LINDAU  40 000 Vladimír Brett
15 SECRET PEARL 22 000 koupen zpět
23 STARSHIRE 124 000 Hřebčín Křenek
26 SMART PEN 30 000 Svatopluk Minařík
31 SIRAN  620 000 Agrobyškovice
35 QUARTIER LATIN 10 000 Josef Chlíbek
36 IZYNIN  80 000 Orling
37 GLEAM  40 000 Josef Chlíbek
41 SCYRIS – nominace 17 000 Josef Vymazal

Číslo lotu, jméno koně částka kupec

Dostihová inventura
O nejdražším koni loňské dražby Siran si můžete přečíst 
zvláštní text na jiném místě Dražebních novin. Kariéru ve 
stáji Monika Agro zahájila úspěšně, když skončila ve 
třech ze svých čtyř startů na dotovaných pozicích, 
vyhrála Cenu hřebčína Křenek v Mostě a zařadila se do 
špičky dvouletého ročníku.
Další sledovaná dvouletá klisna Macaone se objevila na 
dráze jako svěřenkyně šampiona rovinových trenérů 
Filipa Neuberga v barvách stáje Orling. Při svém debutu 
v Kolesech sice zůstala na startu, ale hned další start          
v Mimoni proměnila ve velmi lehké vítězství o 12 délek 
a před zraky prezidenta Václava Klause pomohla žokeji 
Václavu Janáčkovi k překonání letitého rekordu v počtu 
vítězství za jednu sezonu. Později ještě doběhla na 
dotovaném místě v Praze – Velké Chuchli.
Napajedelský odchovanec Noem, prodaný před dražbou, 
běhá na Slovensku za stáj KT Obal v tréninku Miroslava 
Stančíka. Dosud vydělal pokaždé ze čtyř startů peníze      
a své postavení mezi slovenskou dvouletou špičkou 
potvrdil čtvrtými místy ve významných ročníkových 
zkouškách Ceně Muscatita a Karpatské ceně.
Kolekci dvouletých koní z loňského katalogu, které bude 
zajímavé sledovat příští rok v klasickém ročníku, 
rozšířila koncem září napajedelská Fione. Dcera Rain-
bows For Lifea, typově připomínající svou klasicky 
umístěnou bábu Ferminu Marquez, proměnila svůj debut 
ve Velké Chuchli v jisté vítězství o tři délky a úspěšně tak 
zahájila činnost nové stáje Luka Racing Syndicate.

Pokračování na další straně....



Valach Tammy n’Classy byl prodán ještě před dražbou 
a ve svých čtyřech letech se začal projevovat jako 
velmi perspektivní překážkář. V každém ze čtyř startů 
za stáj Lokotrans se dokázal umístit, dosud největší 
úspěch slavil v Meranu, kde pod žokejem Josefem 
Bartošem finišoval čtvrtý v Criterium Di Primavera 
(Gd2).
Tmavý hnědák Datiffo patřil ke koním, jejichž 
přítomnost v katalogu byla z pohledu majitele určitou 
sondou. Ta se ovšem více než vyplatila, Datiffo našel 
kupce ještě před dražbou a letos ve svých sedmi letech 
prožívá svou nejlepší sezonu. Odchovanec hřebčína 
Graditz vyhrál pro stáj Statek Stráž-Vraná dvakrát 
steeplechase III. kategorie v Mostě, třetí finišoval            
v Pardubicích. 
Důkaz, že se vyplatí pozorně sledovat katalog                    
i v nižších výkonnostních patrech, podala ryzka 
Lindau. Jako dvouletá a tříletá čekala na vítězství 
marně, na loňské dražbě si ji však vyhlédl Vladimír 
Brett a v jeho barvách zaznamenala tři vítězství za 
sebou. Během letošní sezony stihla vydělat 65 000 
korun, tedy výrazně více než činila její dražební cena 
40 000 korun.
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Looking Back to 2008: When the 
Hammer Struck for the First Time in 
Pardubice
Tammyray, bred by Pavel Vrba, went into the history 
of modern Czech racing when he became, as the lot 
no. 7,  the first horse to be sold at the sale last year. 
The hummer struck, the ice broke, there was 
clapping of hands and the sale started for real. 

Horses sold 
Lot no., name of the horse - Price - Buyer 

7   TAMMYRAY  92,000  Jaroslav Votava

9   OFIS  52,000  Bought back 

13 MACAONE  147,000  Marek Šimák

14 LINDAU  40,000  Vladimír Brett

15 SECRET PEARL  22,000  Bought back 

23 STARSHIRE  124,000  Hřebčín Křenek

26 SMART PEN  30,000  Svatopluk Minařík

31 SIRAN  620,000  Agrobyškovice

35 QUARTIER LATIN  10,000  Josef Chlíbek

36 IZYNIN  80,000  Orling

37 GLEAM  40,000  Josef Chlíbek

41 SCYRIS – nomination  17,000  Josef Vymazal

Racing careers 
Besides Siran who became one of top two-year-olds, 
Macaone won in Mimoň. Napajedla-bred Noem, sold 
before the sale, is trained in Slovakia, where he 
belongs among the best two-year-olds. Fiona, also 
bred by Napajedla Stud, debuted in Velká Chuchle by 
an easy three-length win. Tammy’n’Classy was sold 
before the sale and he proves successful over the 
fences in Italy. Datiffo, too, was sold before the 
auction and he has had his best racing season so far. 
Lindau is another proof that it pays to pay attention to 
horses in the catalogue whose performance is not 
top: Lindau remained maiden until four, but last year, 
she was bought by Vladimír Brett and she won three 
times in a row, earning CZK 65,000 for the season, 
which is more than her bidding price CZK 40,000. 

IN ENGLISH

Chceme navázat na slávu Písku, říká 
ředitel Kunát

Oživit slávu někdejších koňských dražeb. Navázat na 
bývalou tradici z Písku. A udělat z Pardubic místo, 
kam se v budoucnu v předvečer Velké pardubické 
budou sjíždět zájemci o koupi koní z celé Evropy.
Takovým směrem by se měla podle ředitele pardubick-
ého závodiště Jiřího Kunáta ubírat Středoevropská 
dražba anglického plnokrevníka, která se bude „u 
Taxisu“ konat podruhé v historii.
„Písecká dražba byla opravdu velkou událostí. Svědčil 
o tom zájem nejen kupujících, ale i návštěvníků. 
Vnímali to jako divadlo. A pan Prášil, který tam dražil, 
byl personou, jež celé akci dokázala dodat lesk. I když 
si tam člověk třeba nekoupil žádného koně, byl to pro 
něho nádherný koňařský zážitek. Byl bych moc rád, 
kdybychom na tyto dražby navázali,“ říká Jiří Kunát.

Pane řediteli, vraťme se zpátky do minulosti. Proč 
se vlastně Dostihový spolek rozhodl pořádat 
dražbu koní?

Stále vzpomínám na dražby za doby plemenářských 
podniků, které se konaly v hřebčinci v Písku. Plnily 
svůj účel. Kdo chtěl prodávat nebo naopak kupovat, 
měl na jednom místě možnost výběru koní, aniž by 
musel objíždět stáje, chovatele a majitele. Po revoluci 
tato aktivita zmizela. Jsem přesvědčený, že to na 
našem koňském trhu chybělo. Uvítal jsem, když nás 
oslovil pan Janda s myšlenkou, aby vznikl tento 
společný projekt. Nadchlo mě to a jsem moc rád, že 
jsme vše dotáhli do konce a že letos budeme pořádat už 
druhý ročník.

Pokračování na další straně.... 



Na dražbách v Písku se však koně prodávali 
zejména do tehdejších západního Německa.

Koně se prodávali zejména do zahraničí, ale mohli si je 
koupit i naši lidé. Tehdy dražbu pořádal Koospol ve 
spolupráci s generálním ředitelstvím plemenářských 
podniků.

Ovšem loňská dražba v Pardubicích byla 
především tuzemskou záležitostí…

Vloni to bylo tuzemské. Potřebovali jsme si vše 
vyzkoušet. Samotná aukce i počet návštěvníků 
ukázaly, že to tady v novodobých dějinách chybělo. 
Velký zájem návštěvníků i kupujících dokázal, že 
jdeme správným směrem.

Dá se tedy říct, že pardubická dražba zaplnila díru 
na koňském trhu. Je to tak?

Zcela určitě, protože tento model tady historicky 
fungoval. Revolucí byl sice přerušen, ale bylo jen 
otázkou času, kdy s tím někdo přijde. Jsem moc rád, že 
tuto tradici obnovujeme zrovna my ve spolupráci           
s panem Jandou.

Měl Dostihový spolek už dříve snahu pořádat 
dražbu?

O možnosti aukce jsme uvažovali, koketovali jsme se 
zástupci napajedelského hřebčína, kteří o to měli 
zájem. Ale jednání s panem Jandou bylo 
konstruktivnější. Proto jsme se rozhodli jít tímto 
směrem. Jsme toho názoru, že Pardubice díky své 
poloze a historii jsou předurčeny k tomu, aby se tyto 
aukce konaly zde. I když na závodišti zatím chybí hala, 
která by vše posunula na jinou úroveň. Potřebovali 
jsme k tomu ale najít partnera, protože se jedná               
o záležitost, na níž nemáme personální kapacitu. 
Máme technické zázemí a zkušený realizační tým, ale 
potřebujeme k tomu partnera. Rozhodli jsme se pro 
pana Jandu a myslím si, že to byla dobrá volba.

Dražba navíc zapadá do filozofie Dostihového spolku, 
aby závodiště bylo domovem co nejpestřejšího spektra 
koňských aktivit, že?

Je to přesně tak. A ještě je potřeba dodat další věc. Z 
vrcholu sezony a z Velké pardubické České pojišťovny 
chceme udělat víkendový vícedenní festival. Proto je 
naší snahou nabídnout návštěvníkům co nejpestřejší 
program. Jde nám o to, aby do Pardubic nejezdili jen 
na neděli, ale aby byli „nuceni“ přijet už v pátek. 
Závodiště tak přispívá k tomu, aby návštěvníci byli ve 
městě více dnů a utratili tady nějaké peníze. 

Chceme, aby se lidi naučili jezdit do Pardubic a aby 
tady prožili víkend vrcholu sezony, který si užijí. V 
posledních letech stoupá návštěvnost sobotního St. 
Legeru. Utvrzuje nás to v tom, že široká veřejnost 
vnímá tento festival jako vícedenní záležitost, což je 
jen dobře.

Dražba se v minulém roce konala poprvé. I když s 
prvním ročníkem panuje spokojenost, určitě 
přemýšlíte o vylepšeních. Jaké mouchy je potřeba 
vychytat?

Nemluvil bych snad ani přímo o mouchách. Ale byl to 
první ročník, navíc dražba se konala po dlouhé době… 
Problém nebyl v technickém zajištění, ale ve způsobu 
dražby. Začínalo se dražit na velice nízkých částkách. 
Třeba deset minut se dražil kůň, jenž se nakonec 
nedostal na minimální cenu, kterou chtěl majitel. 
Přestože se přihazovalo, nakonec nebyl prodán a šel 
domů. To není dobrý model. Letos už přejdeme na 
způsob, na který jsem upozorňoval, začne se dražit na 
vyšších částkách a pokud nikdo nepřihodí, kůň jde 
automaticky domů. Bude se dražit svižněji, se stoupa-
jícím počtem koní a s náročností této akce by se              
v loňském modelu nestačili všichni vydražit.

Nestoupá však jen počet koní, ale i kvalita, že?

Zcela určitě. Musím říct, že se mi velice zamlouvá 
myšlenka, aby to byla centrální středoevropská dražba. 
Velká pardubická láká lidi z celé Evropy. Bylo by 
dobré, aby k nám nejezdili jen návštěvníci dostihů, ale 
naučili se k nám přijíždět i majitelé a budoucí zájemci 
o koně. K nám by se mohli soustředit koně ze všech 
koutů Evropy.

To je však ale zatím jen vize do budoucna…

Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo. A plánovaná 
výstavba haly by nám umožnila zorganizovat tento 
velkolepý evropský projekt, který by tady neměl 
obdoby. Mohli bychom ho zrealizovat v plné parádě. 
Pak by měla aukce úplně jinou atmosféru. Myslím si, 
že by se z toho mohl zrodit opravdu zajímavý projekt.

Letos na jaře se měla poprvé konat i aukce spor-
tovních koní, ovšem pro malý zájem byla zrušena. 
Budou snahou Dostihového spolku pořádat dvě 
dražby?

Rozhodně ano. I dražba sportovních koní je věc, která 
tady chybí. Je jen otázkou času, aby si nová generace, 
která nezažila slávu píseckých aukcí, na tomto modelu 
vyzkoušela, že lze koně kupovat i prodávat. 
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- INZERCE -

We Want to Build on the Tradition of 
Sales in Písek, Says Director Kunát 

The director of the Pardubice Racecourse, Jiří Kunát, 
emphasizes that they want to build on the tradition of 
sales that were once held in Písek, South Bohemia. 
He hopes to establish a new tradition and to attract 
prospective buyers from all over the Europe. “The 
sales in Písek were great social events. And even if 
you did not buy anything, you enjoyed yourself. I 
would like to achieve something similar,” says Jiří 
Kunát. 
He adds that sale was something that was lacking in 
the Czech racehorse market. “When Mr Janda 
approached me with the idea, I was enthralled and I 
am happy that we have succeeded in establishing the 
sale. The high attendance and the demand of buyers 
show us that we are going in the right direction.” 
Pardubice Racecourse management had thought 
about the sale for some time. “We talked to Napa-
jedla Stud representatives. However, our discussions 
with Mr Janda were more constructive, therefore we 
opted to go in this direction. We are convinced that 
by its location, Pardubice is the ideal place for sales – 
although we still lack a sales building that would 
shift the whole event to another level. Nevertheless, 
we have the technical background and experienced 
staff – we just needed a partner.

 We decided for Mr Janda and we think it was a good 
choice.”
“Velka Pardubicka attracts people from all over 
Europe and we would like to use this opportunity to 
attract not only visitors but also owners and prospec-
tive buyers.” 

IN ENGLISH

13 tipů z dražebního katalogu 2009

Katalog druhého ročníku Středoevropské dražby 
anglického plnokrevníka čítá šedesát jmen a mimo 
plemeníků pokrývá snad všechny kategorie 
plnokrevníků. Předem určovat potenciální hvězdy 
dražby by bylo poměrně ošemetné, neboť každý kupec 
míří na dražbu s vlastními cíli a preferencemi. 
Přinášíme však v abecedním pořadí několik tipů na 
loty, které mají veškeré předpoklady postarat se v 
Pardubicích o rozruch.

Pokračování na další straně.... 

Polský hřebčín SK MOSZNA, rodiště olimpijských koní a 
chovatel koní, patřících v České Republice ke špičce, nabízí 
níže uvedené ročky k prodeji.

STADNINA KONI MOSZNA
tel: +48 774 668 833, +48 774 668 429, +48 774 668 416  
email: moszna@moszna.pl

Felicity kl.  *06.01.2008 Zafonium – Feltish (Eltish)
Dollar Boy hr. *20.03.2008 Zafonium – Dolriada (Landa�)
Tubus hr. *22.03.2009 Zafonium – Tsunami (Saphir)
Jersey Island kl.  *28.03.2008 Zafonium – Jersey-Robe (F.Choice)
Innocent hr. *30.03.2008 Zafonium – Inwazja (Who Knows)
Developer hr. *04.04.2008 Za�onium – Da Dama (Dakota)
Daxania hr. *06.04.2008 Enjoy Plan – Dalciana (Winds of Light)
Dziekanka kl.  *29.04.2008 Enjoy Plan – Dziekania (Llanda�)
Zuza kl.  *11.05.2008 Zafonium – Zitta (Club House)
Jamtaki hr. *15.04.2008 Enjoy Plan – Jampolka (Dakota) moszna@moszna.pl

www.moszna.pl



Age Of Love (POL) – lot 42 
Načasování prodeje roční hnědky z polského SK 
Strzegom nemohlo být lepší. Klisnin polobratr Age of 
Jape (Jape) si pět týdnů před dražbou připsal jako 
sedmý kůň v historii českou Trojkorunu a celkem 
vyhrál pět klasických dostihů včetně dvou derby. 
Otcem Age of Love je navíc Tribal Instinct, další vítěz 
Trojkoruny a český Kůň roku. Více klasického poten-
ciálu v jednom rodokmenu lze najít jen stěží. 

Bremen Club (POL) – lot 22
Roční hnědák má hvězdný překážkový původ. Jeho 
polobratrem je Bremen Plan, vítěz loňské Ceny Vltavy 
a jeden z favoritů letošní Ceny Labe. Otec Enjoy Plan 
se v překážkovém sportu proslavil šampiony Kolora-
dem (Gran Premio Merano), Ducem (Gran Corsa Siepi 
Di Milano) a Cieszymirem (Cena Labe).

Daxania (POL) – lot 32
Roční ryzce z chovu SK Moszna udělala na českých 
drahách více než skvělé entrée její polosestra Determi-
nacja, nejlepší tříletá klisna sezony 2008, dvojnásobná 
vítězka Oaks a členka elity svého ročníku od dvou do 
čtyř let. Otcem Daxanie je výborný otec rovinových, 
ale zejména překážkových koní Enjoy Plan.

Lailah (CZE) – lot 35
V historicky nejúspěšnějším domácím hřebčíně Napa-
jedla narozená hnědka je první a dosud jedinou dcerou 
plemeníka Relaxed Gesture, vítěze Pattision Canadian 
International (Gr.1). Matka Latinita dokázala třikrát 
zvítězit a opakovaně se umístit v klasických dostizích, 
její potomstvo je úspěšné na rovině i překážkách.

Maoba (CZE) – lot 46
Jediné hříbě na dražbě je dcerou výborné překážkářky 
Modřenky, páté z Velké pardubické. Otec Bear King je 
vítězem devíti dostihů včetně Badener Meile (Gr.3).

Mr Lando (CZE) – lot 39
Dvouletý ryzák je nositelem vynikajícího 
překážkového původu, jeho polobratrem je vítěz Velké 
ceny Itálie a šestý z Velké pardubické Mr Land. Otec 
Laroche je vítězem německého derby a polobratrem 
Landa, který dal vedle četných vítězů Gr.1 také fenom-
enálního italského překážkáře Sharstara, vítěze Gran 
Premio Merano. 

NN (Black Sam Bellamy – Larana) – lot 40
Před dvěma týdny usedla hnědka Linda na trůn dvou-
letých klisen vítězstvím v Ceně zimní královny, nyní 
přichází do dražebního ringu její pravý bratr, který byl 
narozen a odchován v Irsku. Otec Black Sam Bellamy 
vyhrál mimo jiné Gran Premio del Jockey Club (Gr.1) 
a patří k nastupující generaci evropských plemeníků.

NN (Refuse To Bend – Wild Winner) – lot 37
Roční hnědka z chovu Oak Lodge Stud patří k 
rodokmenově nejatraktivnějším koním letošní dražby. 
Je dcerou klasického vítěze a šampiona mílařů Refuse 
To Bend a black-type klisny.

NN (Sholokov – Arganta) – lot 34
Možná nejlepší roček českého chovu v letošním roce, 
jehož původ nepostrádá aktuální doporučení. Dcera 
klasické vítězky Arganty a plemeníka Sholokhova, 
který má letos v Evropě Gr.1 a klasickou vítězku, je 
totiž polosestrou šampiona dvouletých hřebců a 
druhého z Českého derby Arcibalda. 

Patrin (CZE) – lot 17
Dvouletý hřebec s velkým překážkovým potenciálem. 
Matka Panenka pochází z rodiny fenomenálního 
Peruána, trojnásobného vítěze Velké pardubické. 
Úspěšnými otci překážkových koní jsou Capri i 
mateřský otec Mill Pond, který se v českém chovu 
blýskl jmény jako Kedon (mnohonásobný účastník 
Velké pardubické), Sord (Velká cena města Pardubic) 
či Varcas (Cena Vltavy).
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Serena (CZE) – lot 28
Klisna z chovu hřebčína Napajedla prokazuje vysokou 
výkonnost už ve dvou letech, kdy se dokázala zařadit    
k elitě ročníku a před dvěma týdny se blýskla čtvrtým 
místem v Ceně zimní královny, tedy dostihu, který 
vyhrála její matka Sara. Původ Sereny obsahuje to 
nejlepší ze současného českého chovu, otec Rainbows 
for Life i mateřský otec Dara Monarch jsou mnohoná-
sobnými šampiony plemeníků.

Step Dancer (CZE) – lot 31
Roční polobratr vynikající Stigmy, vítězky Bratislav-
ské míle a klasicky umístěné šampionky českého 
chovu, je členem rodiny, která v hřebčíně Napajedla už 
dvě generace produkuje špičkové koně. Otec Rain-
bows for Life byl řadu let nejlepším plemeníkem 
působícím v Česku a mezitím má v chovu 
pokračovatele Ray of Lighta.

Suweren (POL) – lot 30
V SK Strzegom narozený roční ryzák je pravým 
bratrem klasického vítěze a jednoho z nejlepších 
vytrvalců na českých drahách Savignona. Otec Two-
Twenty-Two dal také dalšího vítěze českého St. 
Legeru Urodose a vítězku Austrian Oaks Mosci Pannu.
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Age of Love (POL) – lot 42 
The filly’s half-brother is the seventh horse in the 
Czech history to win the Triple Crown. This year, he 
won five classics, including two Derbys. Moreover, 
the sire of Age of Love is Tribal Instinct, another 
Triple Crown winner and the Horse of the Year. 
Bremen Club (POL) – lot 22
The yearling has excellent pedigree for jumps. His 
half-brother Bremen Plan belongs among the best 
steeplechasers in the country and his sire, Enjoy 

Plan, has made himself famous by the champions such as 
Kolorado (Gran Premio Merano), Duce (Gran Corsa Siepi di 
Milano) and Cieszymir (Prix Labe). 
Daxania (POL) – lot 32
Her half-sister Determinacja, the winner of Oaks and one of 
the top horses in the country in the last two years. Daxania is 
sired by Enjoy Plan, the sire of excellent flat and steeplechase 
horses. 
Lailah (CZE) – lot 35 
This is the first and so far the only offspring of the new Napa-
jedla sire, Relaxed Gesture, the winner of Pattision Canadian 
International (Gr 1). Her dam, Latinita, won three races and 
was successful in classics. 
Maoba (CZE) – lot 46 
The only foal at the sale is from the excellent steeplechase 
horse Modrenka. The sire, Bear King, won nine races, 
including Badener Meile (Gr 3). 
Mr Lando (CZE) – lot 39 
The two-year old chestnut has an excellent steeplechase 
pedigree, his half-brother, Mr Land, placed sixth in Velka 
Pardubicka. His sire, Laroche, won the Deutsches Derby and 
is relative to Lando, the sire of numerous Gr. 1 winners, as 
well as the phenomenal Italian steeplechase horse Sharstar, 
the winner of Gran Premio Merano. 
NN (Black Sam Bellamy – Larana) – lot 40
Two weeks ago, Linda became the best two-year old filly. 
Her brother, born and bred in Ireland, now arrives in the sales 
ring. His sire, Black Sam Bellamy, won, among other races, 
Gran Premio del Jockey Club (Gr 1). 
NN (Refuse To Bend – Wild Winner) – lot 37 
This yearling, bred in Oak Lodge Stud, belongs among the 
horses with the most attractive pedigree at this year’s sale. 
She is sired by classic winner and champion miler, Refuse To 
Bend, and her dam, Wild Winner, won a black-type race. 
NN (Sholokhov – Arganta) – lot 34
Perhaps the best Czech bred yearling this year, with excellent 
pedigree. Her sire, Sholokhov, sired a Gr 1 winner and a 
classic winner. Her dam, Arganta, gave Arcibaldo, second in 
the Czech Derby. 
Patrin (CZE) – lot 17 
Two-year-old colt with high steeplechase potential as he 
comes from the family of the phenomenal Peruán, three-time 
winner of Velka Pardubicka. 
Serena (CZE) – lot 28 
The filly, bred by Napajedla stud, has proved excellent as a 
two-year old and she belongs among the best two-year-old 
fillies in the country. Her pedigree contains all the best that 
the Czech breeding can offer at the moment.
Step Dancer (CZE) – lot 31
Half-brother to Stigma is a member of a family that has been 
producing top horses for two decades. 
Suweren (POL) – lot 30 
The yearling born in SK Strzegom is the brother of the classic 
winner and one of the best stayers on the Czech courses, 
Savignon. 
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Dcera Arganty jde ve stopách Siran
„620 tisíc korun poprvé, 620 tisíc korun podruhé…       
a potřetí. Prodána!“ To byla slova od licitátorského 
pultíku, která na premiérové Středoevropské dražbě 
anglického plnokrevníka spustila regulérní poprask. 
Na okrajích ringu, ve kterém se dlouhé minuty prochá-
zela subtilní roční ryzka a její vodič, se najednou z 
několika stran vyrojil zástup fotografů a televizních 
štábů. Dražba tak musela být po lotu 31 na několik 
minut přerušena. Touto scénou vstoupila do českého 
turfu klisna Siran (Dashing Blade – Sweet Answer), 
nejdražší kůň loňské dražby a vůbec novodobé 
dražební historie.
Klisnu z chovu stáje Wrbna Racing vydražila po 
dlouhém souboji s hřebčínem Křenek společnost 
Agrobyškovice a definitivně tak potvrdila, že projekt 
dražby na českém území má opodstatnění. O rok 
později je Siran členkou špičky dvouletého ročníku a 
Wrbna Racing posílá do Pardubic další roční klisnu. 
Tentokrát to bude hnědka z klasické vítězky Arganty 
po Sholokhov a očekávání jsou opět vysoká.

Matka za šest milionů
Když se zeptáte trenéra Čestmíra Olehly na Sweet 
Answer, zkušený trenér neskrývá určité rozčarování. Z 
Velké Británie importovaná dcera šampiona a vítěze 
Ceny vítězného oblouku Peintre Celebre byla svého 
času nejdražším koněm v českém tréninku, její kariéra 
však výmluvně demonstrovala, proč jsou podobné 
nákupy v českých podmínkách mnohdy ošemetné. 
Sweet Answer sice patřila mezi nejlepší klisny svého 
ročníku, doběhla druhá v bratislavské Jarnej ceně 
kobýl a opakovaně se umisťovala v mezinárodních 
dostizích, ale marná sláva, s pořizovací cenou přes šest 
milionů korun tehdy vysoká očekávání tak úplně nena-
plnila.
Svým způsobem měla smůlu, že v roce 2003 narazila 
na silný ročník tříletých klisen, jemuž kralovala 
dvojnásobná klasická vítězka Catoffle. „Je pravda, že 
se Sweet Answer jsme se v lásce moc neměli, 

její přístup k práci se mi příliš nezamlouval, ale na 
druhé straně prokázala dobrou výkonnost, jako 
vyložené zklamání ji asi hodnotit nemůžeme,“ 
vzpomíná Olehla. Po skončení kariéry Sweet Answer 
zamířila s ostatními chovnými klisnami Wrbna Racing 
do Německa a z jejího spojení s šampionem tamních 
plemeníků vzešla Siran.
V rozhodnutí, že klisna nakonec odešla na dražbu do 
Pardubic, sehrála významnou roli současná konstelace 
ve Wrbně. „Jako stáj se soustředíme hlavně na 
překážkové dostihy a do nich bych měl nejraději 
hřebce. Nevím, čím to je, ale v posledních letech 
máme v našem vlastním chovu převahu klisen,“ 
usmívá se Olehla.
Siran tak přes Pardubice putovala do stáje Monika 
Racing, jedné z nejrychleji rostoucích centrál posled-
ních let v českém turfu, která se pod jednou střechou 
věnuje dostihovému sportu i chovu anglického 
plnokrevníka. Trenér Karel Dvořák má v Byškovicích 
aktuálně 17 registrovaných dostihových koní, stáj se 
však vydatně posiluje ročky a také vlastními odcho-
vanci. Jako plemeník zde v poslední době působil 
druhý z Českého derby 1997 High Extreme,                      
v mateřském stádu je například jedničková vítězka 
Mainly Monroe.

Nešťastná zimní královna
Siran v bíločervených barvách debutovala 5. července 
v Karlových Varech, kdy v kvalitně obsazeném 
dostihu na 1200 metrů doběhla čtvrtá, zhruba dvě 
délky za pozdější vítězkou Ceny zimní královny 
Lindou. O měsíc později si na stejném závodišti pod 
svým stálým jezdcem Jaromírem Šafářem o jednu 
příčku polepšila a ještě do konce léta se vyčlenila ze 
skupiny nezvítězivších. V dvojkové Ceně hřebčína 
Křenek na 1400 metrů v Mostě vyhrála jistě o 1 délku 
a za sebou nechala přední dvouleté v čele s Lindou, 
Barca Rossou a Divokou Kočkou. Dostih vnímaný 
jako předzkouška Ceny zimní královny udělal ze Siran 
spolufavoritku této vrcholné zkoušky dvouletých 
klisen, jenže tentokrát už na svou vrcholnou formu 
nenavázala. Po špatném průběhu dostihu doběhla 
jedenáctá.
„Udělal jsem chybu,“ lituje Dvořák. „Neprozřetelně 
jsme zažádali o nejvyšší startovní číslo, protože ona se 
dříve před boxy nechovala příliš vzorně, a to se nám 
vymstilo. Trochu zůstala na startu a pak to musela 
dohánět.  Měla být blízko špice už u 1400 metrů, ale 
bohužel se tam dostala až v polovině protilehlé roviny 
a nahoře jí asi došel kyslík, protože v závěru už z její 
strany nepřišlo vůbec nic.“
Navzdory zklamání z Ceny zimní královny se však 
Siran definitivně etablovala mezi elitou dvouletých 
klisen a trenér jí věští dobrou budoucnost. 

Pokračování na další straně....
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„Po prvním roce myslím můžu říct, že to byl dobrý 
kauf. Do budoucnosti je to určitě perspektivní klisna, 
která už na dráze stihla naznačit své možnosti. Ona ve 
svých dvou letech ještě zdaleka není hotová, potřebuje 
ještě zimu a příští rok by měla naplno ukázat, co v ní 
je,“ tvrdí Dvořák.
Siran by tak měla být jednou z hlavních klasických 
nadějí stáje Monika Racing v sezoně 2010. Její 
distanční optimum by podle realizačního týmu mělo 
být do 2000 metrů. „Nesmím to zakřiknout, ale v práci 
se ukazuje velmi dobře a žádné zvláštní problémy s ní 
nejsou. Od dražby hodně narostla, teď hlavně 
potřebuje klid, aby mohla dozrát,“ uzavírá Dvořák.
První úspěchy Siran z povzdálí sledoval i Olehla. „Byl 
jsem rád, že to kobyle jde. Je to určitě dobrá klisna, ve 
dvou letech hodně narostla. Teď už je to na její nové 
stáji,“ dodává.
V sobotu se představí v Pardubické zimní královně na 
1750 metrů, jejím jezdeckým partnerem bude opět 
Jaromír Šafář.

Arganta: hvězda na dráze i v chovu
Letos posílá Wrbna Racing na pardubickou dražbu 
možná ještě větší kalibr. O dceři Sholokhova a Arganty 
se v kuloárech hovoří jako o jednom z vrcholů 
letošního ročníku. Dosud nepojmenovaná klisna 
přijíždí z německého hřebčína Etzean a má tak za 
sebou stejný odchov jako její o dva roky starší polo-
bratr Arcibaldo.
Právě druhý z letošního Českého derby a v pěti 
klasických dostizích umístěný hřebec letos výrazně 
svou matku připomněl. Samotná Arganta, nejlepší 
tříletá klisna sezony 2004, vyhrála čtyři klasické 
dostihy a v deseti startech odešla jen dvakrát poražena. 
Ve svých osmi letech je jako chovná klisna v nejlepším 
věku a aktuálně má pod sebou kobylku po Sholokhov, 
pravou sestru nabízené hnědky. Její dvouletá dcera 
Anwilka po Dashing Blade již stojí v tréninku na 
Světlé Hoře, vzhledem ke svému mohutnému rámci 
však letos zřejmě nevyběhne.
„Šlapeme zase nějakou cestičku a jsme rádi, že 
můžeme nabídnout takto atraktivního ročka na dražbě. 
Pokud by za klisnu nikdo nenabídl odpovídající cenu, 
rádi si ji necháme,“ usmívá se Olehla, který bude opět 
osobně dražbě přítomen.
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Arganta’s Daughter Treads in Siran’s 
Footsteps 
Siran (Dashing Blade – Sweet Answer) was the most 
expensive horse of last year’s sale. The filly, bred by 
Wrbna Racing, went for the final bid of CZK 620,000 
to Agrobyškovice and proved quite clearly that a 
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thoroughbred sale in the Czech Republic is indeed 
justified. Now, a year later, Siran belongs among the 
top two-year-olds and her breeder sends another filly 
to Pardubice. It is a bay out of the classical winner 
Arganta by Sholokhov and the expectations run high 
again. 
Siran’s mother, Sweet Answer, proved to be some-
thing of a disappointment. The filly, by the Arc 
winner Peintre Celebre, was imported from the UK 
and at that time, she was the most expensive horse in 
the Czech training. She became one of the top three-
year-old fillies, however, given the price-tag, the high 
expectations have not been fully met. 
The breeder focuses mainly on jumps, therefore it 
was decided to put the fillies for sale. “As a trainer, I 
would prefer colts for the jumps,” emphasized 
Wrbna’s trainer, Mr Olehla. 
Siran made her racing debut on July 5 in Karlovy 
Vary when she finished fourth. A month later, at the 
same racecourse, she improved and finished third and 
she finally won in Most where she defeated top two-
year-old fillies Linda, Barca Rossa and Divoka 
Kocka. The filly’s trainer, Mr Dvorak, emphasizes 
that at two, she is far from fully developed and the 
connections expect further improvement next year. 
This year’s Wrbna offering is yet more attractive. Her 
mother, Arganta, was the best three-year-old filly in 
2004, winning four classics and beaten only twice in 
ten starts. She is the mother of Arcibaldo, one of the 
best three-year-old horses this year, second in the 
Czech Derby with shows in five classics. “We are 
happy that we can offer such an attractive yearling on 
the sale. However, if no one offers the appropriate 
price we will be equally happy to keep her,” says 
Olehla.  

Age of Jape: Král roku 2009
Jeho jméno se v Česku během šesti měsíců stalo 
synonymem pro dostihovou dokonalost. Age of 
Jape, odchovanec polského hřebčína Strzegom, 
vyhrál všech sedm dostihů, ke kterým nastoupil. Na 
cestě, jejíž obtížnost se každým novým startem 
zvyšovala, vyhrál dvě derby, pět klasických dostihů 
a českou trojkorunu. Na největší vrcholy sezony 
přilákal zástupy fanoušků s oranžovými čepicemi     
a transparenty, média o něm psala jako o kladivu     
a dostihovém stroji na vítězství. Kdo zatoužil 
alespoň po části tohoto fenoménu ve své stáji, nyní 
přišel jeho čas. Na Středoevropské dražbě v Pardu-
bicích bude nabídnuta hřebcova polosestra Age of 
Love po Tribal Instinct.

Pokračování na další straně.... 



Age of Jape je synem kultovního polského plemeníka 
Jape (Alleged), jehož nejúspěšnějšími potomky jsou 
derby-vítězka Kombinacja a další Koně roku Galileo a 
Tulipa. Nejpozději po triumfech Galilea se o dnes 
dvacetiletém hřebci začalo vědět i za hranicemi našich 
severních sousedů jako o kvalitním producentovi 
překážkových koní. Samotný Jape byl vytrvalcem 
velkého formátu a připsal si dvě vítězství v Gr.3 
Premio Guido Beradelli a St. Leger Italiano, druhý 
doběhl v Chester Vase.

Matka Age of Gold (Belmez) běhala v barvách šejka 
Mohammeda a jako svěřenkyně Henriho-Alexe 
Pantalla si připsala dvě menší vítězství. Do Polska se 
dostala přes Newmarket a před Age of Japem byl jejím 
nejlepším synem jedničkový Age of Luck (Leonidas), 
mezitím působící jako překážkář v tréninku Josefa 
Váni. Do Česka se dostal také Age of Knows (Who 
Knows).

Age of Jape zahájil kariéru ve varšavském tréninku 
Andrzeje Walického a jako dvouletý neměl na 
distancích 1200 až 1400 konkurenci. Poprvé a dosud 
naposled byl poražen při svém životním debutu 13. 
července, kdy doběhl druhý, pak už ale se svým stálým 
jezdcem Alexandrem Reznikovem pouze vyhrával. 
Třetí a nejdůležitější vítězství zaznamenal v předvečer 
varšavské dražby v listed na 1400 metrů. Už v pozici 
nejlepšího polského dvouletého padl do oka Františku 
Holčákovi. Ten ho získal po velkém dražebním souboji 
s Josefem Váňou za 185 000 zlotých.

"Lidová moudrost říká, že nekoupíš kočku v pytli. Age 
of Jape už své kvality ukázal a jeho prodej byl 
vrcholem celé dražby. Licitace začala na 50 tisících, 
výsledná cena se vyšplhala na více než trojnásobek. 
Kupcem byl dobře známý František Holčák," napsal 
deník Zycie Warszawy. "Každý se divil, za co ty 
peníze dávám, tak říkám: Vy si kupte, co chcete. Já 
jsem získal nejlepšího polského koně, je to jeden ze 
sta," řekl Holčák na jaře.

Trenér, který před Age of Japem připravil už čtyři 
vítěze derby a dva vítěze trojkoruny, se však během 
akvizice nové hvězdy pořádně zapotil. Původním 
zájemcem o Age of Jape byl někdejší dvorní majitel v 
Holčákových stájích Rajmund Pavla, v posledním 
okamžiku si však transakci rozmyslel. Trenér následně 
nabízel novou akvizici dalším majitelům i různým 
moravským podnikatelům. Novým majitelem se 
nakonec za pomoci sponzora stal Radim Bača, starosta 
moravské stáje Palkovice, jehož stáj Bača Palkovice se 
dosud specializovala spíše na překážkové dostihy.

Age of Jape je koněm velkého rámce, typově se 
podobá jiné hvězdě polského původu Zagonovi. "To je 
pravda, i když Zagon měl trochu těžší předek a hlavně 
se ukázal až jako starší. Tenhle je sice podobný typ, ale 
má víc zadku, je tam opravdu motor. Typově jsem měl 
třeba ,syčáky‘ jako Ray of Lighta nebo Tribal 
Instincta, to byli takoví gumáčci. Age of Jape je jako 
kladivo: když to rozjede a bude v optimální pohodě, 
bude to pro ostatní těžké," liboval si Holčák.

První start po importu do Česka absolvoval Age of 
Jape koncem dubna v bratislavské Ceně trojročných 
žrebcov na 1700 metrů. Navzdory značně „zelenému" 
projevu a bočení v závěru porazil pod žokejem Jeanem 
Pierrem Lopezem jistě o 1 1/4 délky pozdějšího 
klasického vítěze Funny Valentine, na dalších pozicích 
tenkrát skončili Arcibaldo a Ramblin Scout. Nová 
akvizice Františka Holčáka v tomto startu ukázala 
klíčovou věc: že po roce stráveném na levotočivém 
oválu ve Varšavě nemá výraznější problémy ani se 
cváláním „na pravou ruku", jak se před startem speku-
lovalo v kuloárech.

Vysokou třídu potvrdil Age of Jape i ve Velké jarní 
ceně v Praze, kde opět s Lopezem v poslední chvíli 
zachytil dlouho vedoucího Iryklona a udržel si nepora-
zitelnost v českém tréninku. V té době měl František 
Holčák dvě velké zbraně do Českého derby: Age of 
Jape a Mariydiho. Čerstvý irský import Jiřího Char-
váta poslal z organizačně-handicapových důvodů do 
Velké červnové ceny, a Age of Jape nechal rozcvičit na 
2400 metrů dva týdny před dnem D v Červnovém 
poháru. Tentokrát pod Jakubem Pavlíčkem, který 
nahradil v Bratislavě jezdícího Lopeze. Realizační tým 
zažil několik horkých chvilek, když tempo dostihu 
zdaleka neodpovídalo potřebám favorita a po cestě 
čelil několika kolizím, po zatočení cílové roviny přesto 
dokázal akcelerovat a bez větších problémů utekl 
soupeřům o 3 1/4 délky. "Žádná legrace to nebyla, kůň 
potřebuje kentrovat a tohle nemohla být skutečná 
předzkouška ani pro ostatní," konstatoval po doběhu 
Jakub Pavlíček.
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Spory o hodnotu obou klíčových předzkoušek vedly k 
tomu, že Age of Jape nebyl v polovině června dostiho-
vou veřejností považován za tak suverénního krále 
tříletého ročníku, jak by si zasloužil, poslední 
pochybovače však přesvědčil svým výkonem v derby. 
Oranžový dres Lopeze v úvodní fázi dostihu prosvítal 
polem jen občas a postupně, na protilehlé rovině se 
však průběžně posouval, protože do lahovického 
oblouku už točil kolem pátého místa. Na svého 
hlavního soupeře Arcibalda v těch chvílích ztrácel jen 
dvě délky.

Lopez zavelel do útoku už 400 metrů před cílem a 
odpovědí Age of Japea byla nejdrtivější akcelerace ze 
všech dosavadních startů. Během okamžiku se dostal 
na úroveň Arcibalda a přestože oba zbylým soupeřům 
výrazně odskočili, o vítězi bylo rozhodnuto prakticky 
okamžitě. Age of Jape se prosadil o 2 1/4 délky v čase 
2:31,37.

"Neváhám říct, že dnes vyhrál nejlepší kůň v poli. Už 
Velkou jarní cenu získal svou třídou, protože to nebylo 
na jeho oblíbené distanci a dnes jasně prokázal, že na 
2400 metrů se cítí nejlépe. Měl jsem dnes bezproblé-
mový dostih, ale musím přiznat, že jsem si v cílové 
rovině nebyl stoprocentně jistý, že mám vyhráno. 
Obvykle s ním musím čekat déle a když chci zrychlení, 
trvá to ještě nějakých sto nebo dvě stě metrů, než se 
rozjede. Jenže dnes mě překvapil – odkopl to hned po 
pobídce a já se najednou ocitl moc brzo vpředu. 
Naštěstí svou třídou vyčníval, takže jsme to zvládli." 
radoval se Lopez. 

Age of Jape se z derby vrátil v pořádku, pouze měl po 
kolizi mírně nateklou zadní nohu. "Ve Velkých Karlo-
vicích bylo po derby pozdvižení, vítala nás třeba škola 
i starosta. Bylo to podobně krásné jako po Velké 
pardubické, ale tohle vítězství je cennější. Vždyť o 
Velkou pardubickou se s jedním koněm můžete 
pokoušet mnohokrát, ale derby je jen jednou za 
život..." řekl Holčák.

Deset let po Ray of Lightovi považuje svého aktuál-
ního svěřence za nejlepšího tříletého vytrvalce, jakého 
kdy trénoval. Tato slova potvrzuje i trenérův zeť Kamil 
Píchal, který v roce 1999 sahal se zmíněným 
hnědákem po klasické trojkoruně: "Řekl bych, že Age 
of Jape můžeme směle postavit vedle Ray of Lighta a 
trochu se to bojím říct, ale pokud bude zdravý, máme 
velkou šanci v St. Legeru. Je to pohodový kůň, žádný 
nervák. Z dostihů má srandu, stále si vymýšlí nějaké 
lumpárny..."

Rovnocenného soupeře nenašel Age of Jape ani v 
dalších třech startech a pokaždé se zdálo, že posouvá 
dál laťku své výkonnosti. Ve Slovenském derby jako 
horký favorit porazil o dvě délky bývalého trénink-
ového kolegu Mariydiho a německou dvojici Muth-
esius a Trivero, koncem srpna si proti svým obvyklým 
domácím rivalům doběhl pro trojkorunu v pražském 
St. Legeru a stejný dostih vyhrál v září i na Slovensku. 
Jeho celková bilance se tak prozatím zastavila na 
deseti vítězstvích a 3,5 milionu korun na vyběhaných 
dotacích.

„Letos už stačilo, hotovo a konečná. Do vaty a zazimo-
vat, relaxovat, klid…“ řekl minulý týden Holčák. „Teď 
máme dost času na přemýšlení, co bude příští rok. 
Určitě nějaký přípravný dostih tady a pak by se měl 
podívat někam do zahraničí. Zda ho na jaře uvidíte 
skákat? Kdepak, nebojte se!“

20

Age of Jape: King of the Year 2009 
In the past six months, his name became a synonym for 
racing perfection. Age of Jape, bred in the Polish stud 
Strzegom, won all of his seven races this year, including 
two Derbys, five classics and the Czech Triple Crown. 
Supported by fans in orange caps, he captures the atten-
tion of the journalists who described him as a hammer, a 
machine for victories. If you wish to have some of this 
phenomenon in your stable, your time has come – his 
half-sister Age of Love (Tribal Instinct) will be offered for 
sale in Pardubice. 
Age of Jape is sired by the legendary Polish sire Jape 
(Alleged) whose most successful products are Derby-
winner Kombinacja, Galileo and Tulipa. Jape himself was 
a great stayer, winning Gr 3 Premio Guido Beradelli and 
St Leger Italiano. 
His dam, Age of Gold (Belmez), ran in the colours of 
sheik Mohammed and won two smaller races. Before Age 
of Jape, her best product was Age of Luck (Leonidas). 
Age of Jape started his career in Warsaw training and he 
found no rivals as two-year-old. Beaten only in his debut 
on July 13, he won over 1,200 and 1,400m. Offered for 
sale, he was the subject of a tough fight between Josef 
Váňa and František Holčák who eventually got the colt for 
the final bid of 185,000 zloty. 
In the Czech training, he debuted at the end of April in 
Bratislava where he defeated the later classic winner 
Funny Valentine. He confirmed his high class in Prague, 
winning the Czech version of 2,000 guineas. Instead of 
traditional Derby trial his trainer opted for June Cup, just a 
fortnight before the Derby. The race was slow, Age of Jape 
did not travel well, however, he was able to come with his 
finish and won easily. Due to the poor quality of the race, 
he was not that hot favourite as we would expect now. 
Nevertheless, in the last two furlongs, the colt stunned the 
spectators by dynamic acceleration and he won the Derby 
easily by 2 and ½ lengths. He did not find a comparable 
rival in his next three starts, winning the Slovakian Derby 
and St Leger in both countries. In total, he won ten races 
and won CZK 3.5 million. 
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Oak Lodge: Irští ročci poprvé na české 
dražbě
Kariéra hřebce Cockney Rebela připomínala růst akcií 
na burze. Na dražbě ročků v Doncasteru v roce 2005 
byl trenérem Geoffem Hufferem zakoupen za 30 000 
guinejí, o dva roky později vyběhal 450 000 liber. 
Odchovanec irského hřebčína Oak Lodge Stud vešel 
do historie jako teprve šestý kůň, jemuž se podařilo 
vyhrát klasické 2000 Guineas v Británii i Irsku. Na 
adresu majitele Phila Cunninghama začaly chodit 
lákavé nabídky, jeden ze zájemců nabízel za koně až 
10 milionů liber. 
Cunningham odolal a o tři měsíce později mu nezbylo 
nic jiného, než kariéru Cockney Rebela předčasně 
ukončit. „Dnes ráno šel kentrovat, přes dráhu přeletěl 
kus papíru, on se lekl, patrně přibrzdil a zadní nohou si 
bouchl do přední nohy na šlaše. Rentgen ukázal, že 
došlo k poranění šlachy,“ popsal Huffer, co uzavřelo 
kariéru jeho nejlepšího koně.
Cockney Rebel je zatím posledním v dlouhé řadě 
šampionů z  Oak Lodge Stud, který jako vůbec první 
irský hřebčín nabízí své ročky na Středoevropské 
dražbě anglického plnokrevníka. Rodinný podnik 
vlastněný Patem a Claire Fitzsimonsovými se na 
plnokrevné scéně pohybuje bezmála třicet let a 
mezitím se rozrostl na mezinárodní operaci, čítající 
dva hřebčíny v Irsku a jeden v americkém Kentucky. 
Evropská základna Oak Lodge Stud leží v irském 
Kildare, kde má k dispozici na 400 akrů pastvin.
„Je to rodinný byznys se vším všudy,“ směje se hlavní 
manažerka Louise Fitzsimons. „Máme tři farmy, můj 
bratr Alan a jeho žena Suzy se starají o pobočku v 
Kentucky, naše irské základny Oak Lodge Stud a 
Springfield House Stud mám na starosti já se sestrou 
Lindou a Reddym Coffeym. „Výhodou našeho rodin-
ného modelu je, že se nám velice dobře spolupracuje a 
můžeme se na sebe stoprocentně spolehnout. 
Samozřejmě, že si někdy můžeme jít na nervy, ale 
máme stejný pohled na dostihový sport i naše cíle a to 
je klíčové, protože tohle není práce, která by začínala v 
devět hodin ráno a končila v pět odpoledne.“ dodává.
Mimo Cockney Rebela se v poslední době rodinná 
značka připomněla hlavně umístěnou v Gr.1 Lexlenos 
a vítězkou z loňského festivalu Royal Ascot Flash-
mans Papers. Oak Lodge si už stihl vybudovat renomé 
tradičního chovatele, i nadále se však řídí jedním z 
ústředních firemních hesel „kvalita místo kvantity“. 
Hřebčín disponuje dvacítkou chovných klisen včetně 
Scandisk, matky úřadujícího šampiona ostrovních 
proutěnkářů Hurricane Fly, a také vlastními 
plemeníky. Aktuálně zde stojí Heliostatic (Galileo) a 
Bishop Of Cashel (Warning). 
S Českou republikou dosud Oak Lodge pojila jediná 
souvislost. Jednou z klisen cizích majitelů, které jsou 

v irském hřebčíně ustájeny, je devatenáctiletá Superb 
Investment, někdejší šampiona dvouletých klisen v 
Československu. Bývalá svěřenkyně Jana Liska a 
vítězka Ceny zimní královny měla v poslední době 
měla na britské a irské půdě šest startujících potomků, 
z toho pět dokázalo zvítězit. Nejlépe hodnocený byl 
pětinásobný vítěz Cool Investment (Prince Of Birds), 
který bodoval na rovině i překážkách.
„Prodáváme ročky na všech velkých evropských 
dražbách. Šance nabídnout naše koně v Česku sice na 
první pohled může vypadat jako určité dobrodružství, 
ale vidíme tady možnost navázání zajímavých 
kontaktů pro budoucnost,“ dodala Louise Fitzsimons. 

„Czech Made“: Velká jména na rovině i 
překážková esa

Mají cizokrajná jména, ale jejich společným jmeno-
vatelem je český původ. Arcibaldo, Funny Valentine, 
Ediggio, El Hadji, Vadeona, Profil, Mandarino či 
Tomis – tak se jmenují koně, kteří dokázali bodovat v 
některém z velkých dostihů letošní sezony a pozved-
nout akcie českého chovu. Dost možná se v pardubi-
ckém dražebním ringu představí některý z jejich 
následníků: více než polovina z šedesáti koní v 
katalogu Středoevropské dražby anglického 
plnokrevníka je nositelem sufixu CZE.

Pro majitele dostihových stájí znamená koupě koně 
českého chovu nezanedbatelné výhody. Domácí koně 
bojují v každém dostihu třetí a vyšší kategorie o 
zvláštní majitelské prémie, některé dostihy nižších 
kategorií jsou otevřeny pouze pro koně českého chovu 
a existují také projekty jako celoroční seriál dostihů 
pro dvouleté koně narozené v Česku.

V roce 2008 činil průměrný zisk dostihového koně v 
České republice 28 428 Kč, zatímco průměrný zisk 
českého odchovance byl 32 222 Kč. Produkty 
domácího chovu tvoří přes 60 procent všech startu-
jících koní.

V Česku je momentálně registrováno zhruba 600 
chovných klisen, každoročně se v tuzemských 
chovech narodí přes 300 hříbat. Většina klisen je 
posílána k některému z pěti desítek domácích 
plemeníků, stále větší skupina klisen českých majitelů 
však míří za připuštěním také do zahraničí. Loni jich 
bylo až šedesát.

Pokračování na další straně....

21



Pokud se chovatel rozhodne pro hřebce stojícího            
v Česku, nabízí se mu poměrně široké možnosti. 
Nejúspěšnějším plemeníkem posledních let je Gr.1 
vítěz Rainbows For Life (Lyphard), mnohonásobný 
šampion plemeníků a otec mnoha black-type koní na 
rovinách i překážkách. K novým importům patří 
mnohonásobně umístěný v Gr.1 Egerton (Groom 
Dancer) z Německa a druhý z Gr.1 Tiger Cafe (Sunday 
Silence) z Japonska. V Česku připouštějí také 
špičkový brazilský sprinter Forever Bond (Choctaw 
Ridge) či německý derby-vítěz a polobratr Landa 
Laroche (Nebos).
Na Středoevropské dražbě nabízí své produkty 
historicky nejúspěšnější český hřebčín Napajedla, 
jehož tradice sahá do roku 1886. Zastoupeni jsou také 
další etablovaní chovatelé jako Hřebčín Střelice              
a Pavlin dvůr či úspěšné dostihové stáje Martin Wolf-
Clint, Dostihové centrum Zámrsk a Zámecký vrch.

České produkty na středoevropské 
dražbě a jejich prodejci
(v závorce číslo lotu)

Hřebčín Napajedla: Marquess (16), Redarco (19), Prima 
Lunette (25), Step Dancer (31), Lailah (35), Lady Lon (41), 
Artagan (52), Macabea (55)
Zámecký vrch: Well Done (3), Damian (23), Orwello (51)
Hacur s.r.o.: Patrin (17), Valdiv (18), Labreath (54)
Martin Wolf-Clint: Spirit Magic (24), Radar Love (44), 
Pendolino (53)
Hřebčín Střelice: Feeling Love (20), Vajda (27)
Hřebčín Pavlin dvůr – Wenja (1), Old Road (21)
Chris Richner Bloodstock: Clewbay’s Girl (4)
Fa Amír – Milan Theimer: Lávra (9)
Gabriela Bekrová: Maratony (11)
Wrbna Racing: N.N. Sholokhov – Arganta (34)
Luka racing: Serena (28)
DC Zámrsk MUDr. Bruna V. – Rek (2)
MVDr. Ján Kútnik: Polární Bouře (29)
Pavel Krejčí: Mr Lando (39)
Petr Kirchner: Premier Garcon (45)
Jana Junková: Maoba (46)
Lakýrka (5)
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Arcibaldo

Czech Made: Big Names on the Flat 
and Over the Fences
They have foreign-sounding names but they are 
Czech bred: Arcibaldo, Funny Valentine, Ediggio, El 
Hadji ,Vadeona, Mandarino or Tomis – these are the 
horses who scored in major races this season and 
raised the stakes of the Czech breeding. Perhaps this 
year’s sale will bring their followers: half of the sixty 
horses advertised in the catalogue is Czech bred. 
For the owners, buying of Czech bred horses has 
considerable advantages. In the races of 3rd category 
and higher, the locally bred horses receive special 
bonuses, some lower category races are open only for 
Czech bred horses and there are also special projects, 
such as a series of races for Czech-bred two-year-
olds. 
In 2008, the average earning of a racehorse in the 
Czech Republic was CZK 28,428, while average 
earning of a Czech-bred racehorse amounted to CZK 
32,222. Czech-bred horses make up over 60 per cent 
of all racehorses. 
In the Czech Republic, around 600 brood mares are 
registered and about 300 foals are born every year. 
Most of the mares are sent to one of fifty local sires, 
but increasing number of owners travel abroad – last 
year, there were sixty of them.
If an owner decides for a sire based in the Czech 
Republic, they can choose from a wide offer. The Gr 
1 winner Rainbows for Life (Lyphard) has been most 
successful in recent years, producing many black-
type horses both on the flat and over the fences. Gr 1 
placed Egerton (Groom Dancer) imported from 
Germany and Gr 1 runner-up Tiger Cafe (Sunday 
Silence) imported from Japan belong among the new 
sires on the market. The line of sires includes, among 
others, the top Brazilian sprinter Forever Bond 
(Choctaw Ridge) or the German Derby winner and 
half-brother to Lando, Laroche (Nebos). 
Among the sellers on the sale we will find the histori-
cally most successful Czech stud, Napajedla, estab-
lished in 1886, and other well-established breeders 
such as Střelice stud, Pavlin dvůr or renowned racing 
stables such as Martin Wolf-Clint, Dostihové 
centrum Zámrsk and Zámecký vrch. 

Czech products on the sale and their sellers 
Napajedla stud: Marquess (16), Redarco (19), Prima Lunette 
(25), Step Dancer (31), Lailah (35), Lady Lon (41), Artagan (52), 
Macabea (55)
Zámecký vrch: Well Done (3), Damian (23), Orwello (51)
Hacur s.r.o.: Patrin (17), Valdiv (18), Labreath (54)
Martin Wolf-Clint: Spirit Magic (24), Radar Love (44), 
Pendolino (53)
Střelice stud: Feeling Love (20), Vajda (27)
Pavlin dvůr – Wenja (1), Old Road (21)
Chris Richner Bloodstock: Clewbay’s Girl (4)
Fa Amír – Milan Theimer: Lávra (9)
Gabriela Bekrová: Maratony (11)
Luka racing: Serena (28)
MVDr. Ján Kútnik: Polární Bouře (29)
Pavel Krejčí: Mr Lando (39)
Petr Kirchner: Premier Garcon (45)
Wrbna Racing: N.N. Sholokhov – Arganta (34)
Jana Junková: Maoba (46)
Lakýrka (5)
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Jak koupit koně do Českého derby?
Pořídit koně s výhledem pro klasické dostihy a 
zejména derby je častý cíl, se kterým jezdí na dražby 
řada stájí i agentů. Jak ale ukazují poslední ročníky 
Českého derby, žádný zaručený recept na koupi 
derby-koně samozřejmě neexistuje. Účastníci 
letošního derby, které vyhrál Age of Jape, byli získaní 
v podstatě všemi cestami. Do Česka byli importováni 
jako ročci z dražby, dvouletí z Breeze-up, dvouletí 
zakoupení privátně v průběhu sezony ze střední 
Evropy, dvouletí zakoupení po sezoně na ostrovech, 
vlastní odchovanci i koně zakoupení přímo v Česku.
Přesto se v  životopisech úspěšných tříletých koní na 
českém území vyskytuje velmi často jedno jméno, a to 
Baden Baden. Letos byl v derby jen jeden z kůň z 
badenské dražby Breeze-up, ale hned šest jich prošlo 
aukcí BBAG jako ročci. Ani jeden startující v letošním 
derby neprošel dražbou v Irsku nebo Anglii, a jen 
Mariydi byl do Česka dovezen z těchto zemí. 
Vysvětlení je patrné při bližším studiu koní ročníku 
2006, kteří byli importováni jako ročci nebo dvouletí 
před začátkem kariéry z ostrovů. Těchto koní totiž 
bylo až překvapivě málo a vlastně jen Ivan Poddubny 
(Sadler’s Wells) měl původově aspoň teoretickou šanci 
zamířit do modré stuhy.
Další skupinou koní, která má vysoké zastoupení v 
klasických dostizích roku 2009, jsou koně ze 
středoevropského regionu včetně vlastních 
odchovanců. Teorii o spojení nejlepšího s nejlepším 
potvrzuje fakt, že všech pět vlastních odchovanců v 
letošním a loňském derby jsou potomci jedničkových 
klisen. Když k tomu přidáme matky dalších českých 
účastníků letošního nebo loňského derby Tamalirega 
(Tesiov) a Půlnoc (Pumpkin), jsou všechny matky 
účastníků derby běhající v Česku jedničkové vítězky.
Úřadující derby-vítěz Age of Jape (Jape) byl loni 
zakoupen za 185 000 zlotých (zhruba 1,2 milionu Kč) 
jako nejdražší kůň varšavské dražby. Do ringu už 
ovšem nastupoval ověnčen titulem nejlepšího dvou-
letka v polském turfu a když uvážíme jeho pozdější 
výkony, v žádném případě se nejednalo o přemrštěnou 
cenu. Age of Jape v derby porazil loňského nejlepšího 
dvouletého hřece v Česku Arcibalda (Dashing Blade), 
který je vlastním odchovancem stáje Wrbna Racing a 
první rok svého života strávil v německém hřebčíně 
Etzean. Oba nejlepší tříletí hřebci roku 2009 zanechali 
otisk i na letošní Středoevropské dražbě: v Pardubicích 
budou nabídnuty jejich roční polosestry Age of Love 
(Tribal Instinct) a dosud nepojmenovaná hnědka po 
Sholokhov.
O tom, že zaručené návody jsou v dostihovém sportu 
fikcí, svědčí i rozptyl cen derby-koní, který ani letos 
nebyl nijak závratný. Na dražbě byli pořízeni v eurech 
za 3 000 až 30 000, u ročků zakoupených privátně ze 
stáje lze brát jako průměrnou cenu zhruba 10 000 eur,

a tak se po součtu dostaneme na nějakých 120 000 euro 
za deset derby-koní. Kdo chce mít koně v Českém 
derby, skutečně nepotřebuje žádné závratné částky, 
zejména pokud kupuje ročka. V případě, že je kůň 
kupován již jako dvouletý, je ovšem třeba sáhnout 
mnohem hlouběji do kapsy.
Středoevropská dražba anglického plnokrevníka je pro 
české kupce po delší době šancí, jak pořídit na dražbě 
koně s klasickými ambicemi bez toho, aby bylo třeba 
jet do zahraničí. V letošní mimořádně silné nabídce 
ročků z Česka, Polska a Irska figurují blízcí příbuzní 
klasických vítězů a dalších špičkových koní, kteří v 
posledních sezonách kralovali českému turfu. Zbytek 
už je na vás – vyzkoušejte svůj vlastní recept!
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Age of Jape

How do you buy a horse for the Czech Derby?
Many owners and bloodstock agents arrive at sales 
with the intention to buy a horse for classic races. As 
the recent editions of the Czech Derby show, how-
ever, there is no guaranteed guide to buy a Derby 
horse. The runners of this year’s Derby were bought 
by all channels possible: some were imported as 
yearlings bought at a sale, some arrived as two-year-
olds, bought at breeze-up, others were bought after 
their two-year season, but there were also horses bred 
by their owners or bought here in the Czech Repub-
lic. 
Many of the successful three-year-old horses were 
bought in Baden Baden, either at BBAG as yearlings 
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or at Breeze-up later. None of this year’s runners was 
bought at a sale in Ireland or England, only Mariydi 
was imported later. 
The Derby winner, Age of Jape (Jape), was bought 
last year for around CZK 1.2 million as the most 
expensive horse of the Warsaw sale. He entered the 
sales ring as the best two-year-old in Poland and the 
price was in no way exaggerated. In the Derby, Age 
of Jape defeated Arcibaldo (bred by Wrbna Racing in 
the German stud Etzean). The two best three-year-
old colts are relevant to this year’s sale as their half-
sisters Age of Love (Tribal Instinct) and unnamed 
bay filly by Sholokhov will be offered for sale.  
If we look at the prices of this year’s Derby runners, 
it is quite clear that you don’t need to invest huge 
amounts of money to get a Derby horse, especially if 
you buy a yearling. Two-year-olds are naturally more 
expensive. 
The Central European Thoroughbred Sale is an 
opportunity for Czech owners to get a racehorse with 
classical ambition without the need to travel abroad. 
This year’s, exceptionally strong offer of yearlings 
from the Czech Republic, Poland and Ireland 
includes close relatives of classic winners and other 
horses that have dominated the Czech racing in 
recent years. 
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Nejčastěji kladené otázky

Jaké jsou hlavní přednosti dražby?

Nákup a prodej koně na dražbě skýtá řadu výhod, kvůli 
kterým ve vyspělých dostihových zemích prochází 90 
procent plnokrevné populace dražebním ringem.
Z hlediska prodávajícího představuje dražba unikátní 
možnost předvedení koně širokému spektru potenciál-
ních zájemců z domova i zahraničí, pro kupce zase 
znamená šanci zhlédnout maximální počet koní na 
jednom místě a možnost srovnání. Konfrontace 
prodávajících a kupců přináší férové, tržní ceny.
Výhodou veřejného charakteru dražby je také možnost 
nechat nabízeného koně kdykoli prohlédnout 
veterinářem. V neposlední řadě je dražba pro všechny 
zúčastněné strany prestižní záležitostí. Sehrává roli 
jedinečné prezentace chovu anglického plnokrevníka i 
špičkové společenské události. 

Podle jakých pravidel probíhá Středoevropská 
dražba anglického plnokrevníka?

Veškerá pravidla jsou uvedena v Dražebních 

podmínkách pro aukce v Pardubicích, které jsou 
součástí dražebního katalogu.

Co znamená název Středoevropská dražba? 

Každá větší dražba anglického plnokrevníka zákonitě 
láká také zájemce ze zahraničí a pardubická aukce má 
v tomto směru ambice oslovit i kupce a prodávající z 
okolních zemí. Mezinárodní charakter měl už první 
ročník, letos budou vedle domácích koní nabídnuti 
také plnokrevníci z Irska a Polska.
Účast na místě přislíbila také řada osobností dosti-
hového sportu a chovu anglického plnokrevníka z 
dalších zemí. 

Je možné prohlédnout si nabízené koně ještě před 
dražbou?

Ano, prohlídka koní proběhne přímo na závodišti 
Pardubice v den dražby, pátek 9. října od 10:00. 
Samotná dražba pak začne ve 13:30.

Je Středoevropská dražba anglického 
plnokrevníka jednorázovou akcí? 

Ne, její tradice byla položena v loňském roce. Aukce 
se stala pevnou součástí říjnového festivalu Velké 
pardubické a jejím úkolem je trvale obohatit tuzemský 
dostihový provoz o komplexní dražbu dostihových 
koní na vysoké profesionální úrovni. 

Čím se liší Středoevropská dražba anglického 
plnokrevníka od předchozích aukcí?

Je první aukcí anglického plnokrevníka podle západo-
evropských standardů na území České republiky. Při 
sestavování dražebních podmínek bylo přihlédnuto 
zejména k dražebnímu řádu německého Baden 
Badenu, který představuje nejprestižnější akci tohoto 
druhu v regionu a ve srovnání s renomovanými 
dražbami v Anglii, Irsku, Francii či Spojených státech 
se nejvíce blíží tuzemským poměrům.
Všeobecně respektovaná pravidla ze zahraničí 
samozřejmě musela být sladěna s českými reáliemi a 
právním řádem, zejména se zákonem o dražbách č. 
26/2000 Sb. Středoevropská dražba anglického 
plnokrevníka se od předchozích aukcí na českém 
území liší také šíří záběru (od ročků přes koně v 
tréninku až po chovné klisny a skoky plemeníků).


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

