
Kdo sleduje klíčové události českého turfu, měl by si ve 
svém kalendáři zaškrtnout 8. října. Na tento den letos 
připadá pátek před Velkou pardubickou, už tradiční datum 
konání Středoevropské dražby anglického plnokrevníka, 
kterou budu opět pořádat společně s Dostihovým spolkem 
Pardubice. Samozřejmě se i tentokrát budeme snažit poučit 
z loňských nedostatků a posunout dražbu zase o kus blíže 
západním standardům.
Asi největší změnou v roce 2010 je dřívější termín 
přihlášek a zavedení druhého termínu uzávěrky přihlášek. 
K tomuto kroku jsme přistoupili ve snaze nabídnout katalog 
alespoň v elektronické podobě v dostatečném předstihu 
před dražbou a zároveň urychlit také vydání tištěného 
katalogu. Ve světě dražeb se nejedná o žádnou revoluční 
změnu – na většinu podzimních aukcí ročků je uzávěrka 
přihlášek již v dubnu!
Z pohledu prodávajících to sice přináší nutnost rozhodnout 
dříve o prodeji, ale pevně věříme, že za komfort, který to 
přinese kupujícím, to stojí. Druhý termín přihlášek bude za 
zvýšenou cenu a bez slev na více přihlášených koní. Měl by 
sloužit zejména pro koně v tréninku, pro jejichž prodej se 
majitelé rozhodnou na poslední chvíli.

Katalog bude rozdělen do sekcí na ročky, koně v tréninku, 
případně také chovné klisny a hříbata. Tyto sekce budou 
vytvořeny z koní přihlášených v prvním termínu. Koně                   
z druhého termínu už budou řazeni jen podle data přihlášení.
K několika důležitým úpravám došlo i v dražebních 
podmínkách. V zájmu urychlení průběhu dražby byly zvýšeny 
minimální příhozy. A také byly sníženy poplatky z rezervní 
ceny. Na tyto poplatky bych chtěl zvlášť upozornit. Ačkoli 
jsou v podmínkách od začátku uvedeny a jsou běžné na všech 
zahraničních dražbách, několik prodávajících s nimi v minu-
losti nepočítalo. Tyto poplatky přitom mají v systému dražeb 
své důležité místo, nicméně jsme se rozhodli vyjít 
prodávajícím vstříc snížením jejich výše a do rezervní ceny 60 
000 korun se neplatí vůbec.
  V této souvislosti musím zmínit, že jsem se od letošního roku 
stál plátcem DPH a tedy všechny poplatky budou muset být 
účtovány s DPH.
  Budeme se snažit posunout dál i v dalších oblastech, plánu-
jeme například on-line přenos dražby. Věříme, že nás čeká 
další vzrušující rok. O tom, jak bude postupovat, vás 
pravidelně budeme informovat i na stránkách dražebních 
novin.

Tomáš Janda
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S příchodem nové sezóny 2010 začínají opět vycházet také Dražební noviny. Druhý ročník oficiálního newsletteru 
Středoevropské dražby anglického plnokrevníka zahajujeme už čtyři měsíce před samotnou dražbou, abychom vám mohli 
včas zprostředkovat všechny novinky a důležité informace, které jsou s ní spojeny. Dražební noviny budou stejně jako loni 
vycházet v digitální podobě a formátu PDF. Jejich pravidelné zasílání e-mailem si můžete objednat na adrese t.janda@atlas.cz 
nebo na oficiálních stránkách www.jandabloodstock.cz/drazba.

DO NOVÉHO ROČNÍKU

DRAŽBA 2010: ZMĚNAMI PROJDE 
NEJEN KATALOG 
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BULLETIN CENTRAL EUROPEAN THOROUGHBRED SALE 
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Byla jedním z více než osmi desítek jmen, která za dva roky 
existence Středoevropské dražby prošla katalogem. Druhou 
květnovou neděli si napajedelská klisna Fione (Rainbows for 
Life – Fermika) doběhla pro životní úspěch, když finišovala 
třetí v Jarní ceně klisen za Vinnah a Lindou. Tmavá hnědka ze 
stáje Luka racing syndicate figurovala v katalogu první dražby 
roku 2008 jako roček a přestože se nakonec v ringu neobjevila, 
postarala se o jeden z největších dosavadních úspěchů pardu-
bické dražby. „Klisna se opět ukázala jako velká bojovnice. 
Distančně je pro ni míle stropem, proto jsme Jarní cenu klisen 
plánovali jako její vrchol,“ řekl trenér Václav Luka mladší.

Fione zůstala jako dvouletá ve dvou startech neporažena a na 
jejím štítě zůstal mimo jiné mezinárodně prověřený Badguy. 
Letos vstoupila do sezony pohledným druhým místem                    
v Memoriálu Rudolfa Deyla a následně uspěla také v prvním 
klasickém dostihu. „Radujeme se z obrovského úspěchu, 
vždyť Fione se dá označit jako ,bargain buy‘…“ dodal 
spolupořadatel dražby Tomáš Janda, který je zároveň členem 
majitelského syndikátu.

Fione zaostala jen hlavu za zimní královnou Lindou (Black 
Sam Bellamy – Larana),   jejíž pravý bratr byl na prodej loni            
v Pardubicích. V sedle s žokejem Václavem Janáčkem dopla-
tila na nešťastný průběh dostihu, když v cílové rovině chvíli 
neměla kudy útočit a její drtivý závěr přišel o něco později, 
než bylo třeba k vítězství. V dostihu se představila i hvězda 
prvního ročníku dražby Siran, loni nabízená Serena musela být 
na poslední chvíli kvůli zranění škrtnuta.

FIONE: BYLA K MÁNÍ ZA PAKATEL, 
TEĎ SE UMÍSTILA V KLASICEThe new season is here and our Sale Bulletin arrives, again, on 

the scene of racing. We are launching the second edition of the 
official newsletter of the Central European Thoroughbred Sale 
five months before the actual sale so that we can keep you 
informed about all the news and important information related 
to it. Same as last year, The Sale Bulletin will be published in 
digital form and the PDF format. You can subscribe to be 
regularly updated by e-mail at t.janda@atlas.cz or the official 
website www.jandabloodstock.cz/drazba. 

All who follow the key events in the Czech racing should book 
the date October 8 in their diary. It is on this day – the last 
Friday before the Velka Pardubicka race – that the Central 
European Thoroughbred Sale will take place. The sale will be 
organized jointly with Dostihovy spolek Pardubice. Obvi-
ously, we will try to learn from last year’s shortcomings and 
we will do our best to move the sale closer to the Western 
standards. 
Perhaps the most significant change for 2010 is the earlier 
deadline for entries and introduction of the second closing date 
for entries. We have decided for this in order to be able to offer 
the catalogue, at least in electronic form, well in advance and 
to speed up the issue of the printed catalogue. In the world of 
sales this is no revolutionary change – most of the autumn 
sales close their entries as early as April. 
For the sellers, this means that they have to decide about the 
sale earlier but we firmly believe that it is worth the comfort 
that it will bring to the buyers. The second deadline will be 
more expensive and there will be no discount on multiple 
entries. The second deadline should serve mainly for the 
horses in training when the owner decides to sell at the last 
moment. 
The catalogue will be divided into sections: yearlings, horses 
in training, broodmares and foals. These sections will be built 
based on the horses entered by the first deadline. The second 
deadline entries will be classified by the entry date only. 
The conditions of the sale have been changed too. To speed up 
the sale, the minimum bid has been raised. Besides that, the 
charges on reserve price have been lowered. 
I have to mention one more thing. I have become a VAT regis-
tered entity and, therefore, all the fees will be charged plus 
VAT. 
We will do our best to improve in other areas, too. We are 
planning, for instance, online broadcast from the sale. We do 
believe that we can look forward to another exciting year. You 
will be regularly informed about the latest developments on 
the pages of our newsletter. 

Tomáš Janda

THE NEW EDITION IS HERE 

SALE 2010: CHANGES NOT ONLY IN 
THE CATALOGUE

Radost členů syndikátu při předávání cen po vítězství Fione

Fione poráží předního slovenského dvouletka Badgaye



Během prvního měsíce sezony se ukázali na dráze i další koně, 
kteří buď prošli pardubickým ringem nebo byli uvedeni             
v katalogu. Tříletý domácí odchovanec Danubit (Mill Pond – 
Don’t Be Koi) svého času nenašel kupce za 40 000 korun, 
mezitím už stihl tuto sumu vyběhat na dotacích a připsat si 
jedno vítězství ve Velké Chuchli. „Mnoho si od něj slibujeme, 
výhledově s ním počítám i pro lepší dostihy,“ řekl ryzákův 
trenér Jiří Hurt.

Jako velká voda vtrhla na dostihovou dráhu ryzka Polární 
Bouře (Rainbows for Life – Polární Hvězda). V letošním 
prvním dostihu pro dvouleté koně na pražském závodišti 
nedala soupeřům nejmenší šanci a hned při svém debutu 
vyhrála lehce o 4 délky.
Řada perspektivních koní z dražby na první start ještě čeká. 
Jsou mezi nimi i dva nejdražší koně loňské dražby. Dvouletá 
Age of Love (Tribal Instinct) se nachází v centrále U tří 
grácií stáje BORS Břeclav, stejně starý hřebec po Mujadil 
dostal v zimní přestávce jméno Manhattan Sky (Mujadil)           
a trénuje v Benešově – Černém lese pod Tomášem Hurtem.
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She was one of over eighty horses who have passed through 
the catalogue of the Central European Sale during the two 
years of its existence. On the second Sunday in May, the 
Napajedla-bred Fione (Rainbows for Life – Fernika) ran to her 
life achievement when she finished third in the Czech 1,000 
Guineas, beaten only by Vinnah and Linda. The bay filly, 
owned by Luka Racing Syndicate, was entered in the 
catalogue of the first sale in 2008 as a yearling and although 
she did not appear in the ring, she is one of the best achieve-
ments of the sale so far. “The filly has, once again, shown her 
brave heart. A mile is her utmost trip so it had been planned 
beforehand that she would be trained specially for the 1,000 
Guineas,” says the filly’s trainer, Václav Luka Jr. 
As a two-year old, Fione remained unbeaten on the track and 
she beat, among other horses, the internationally-raced 
Badguy. She entered this season by a good second place in 
Rudolf Deyl’s memorial, a trial for the classic, and she 
succeeded in the first classic race of the season too. “We 
rejoice at this huge success. Fione was a bargain buy,” says the 
co-organizer of the Sale, Mr Tomáš Janda, a member of the 
owners’ syndicate. 
Fione was only a head behind the “Winter Queen” Linda 
(Black Sam Bellamy – Larana) whose brother was offered at 
the sale in Pardubice last year. Ridden by Václav Janáček, she 
did not travel well and she struggled in the straight as she 
lacked a racing room and her formidable speed came too late. 
The race included the star of the first edition of the sale, Siran. 
Seren, offered for sale last year, was withdrawn from the race 
at the last moment due to an injury. 
In the first month of the season, other horses shown in 
Pardubice’s ring or entered in the catalogue, made it to the 
track. The three-year old, Czech-bred Danubit (Mill Pond – 
Don’t Be Koi) left the ring unsold for CZK 40,000. Mean-
while, the horse won the sum on prize money and scored even 
one victory at Velká Chuchle. “It is a promising horse indeed, 
I think he will make it into better races,” says the chestnut’s 
trainer, Jiří Hurt. 
The chestnut filly Polární Bouře (Rainbows for Life – Polární 
Hvězda) took the racing world by storm. In her first running, 
in a race for two-year-olds, she did not give her rivals a chance 
and she won her debut easily by 4 lengths. 
A number of promising horses still wait for their first race. 
They include the two most expensive horses of the last year’s 
sale: the two-year-old Age of Love (Tribal Instinct) is stabled 
in the U tří grácií racing establishment, owned by BORS 
Břeclav; the two-year-old colt by Mujadil was named Manhat-
tan Sky (Mujadil) and is trained by Tomáš Hurt in Benešov.     

FIONA: OFFERED FOR CHICKENFEED, 
SHE PLACED IN A CLASSIC 

Předávání cen po vítězství Lindy
v Ceně Zimní královny v Mostě

Polární Bouře si běží pro lehké vítězství při debutu



Na samém začátku sezony bývá těžké správně odhadnout potenciál řady koní. Existují však jména, ke kterým experti          
i diváci upírají zraky obzvlášť dychtivě. Tým dražebních novin sestavil seznam „Ten to follow“, tedy koní, kteří rozhodně 
stojí za zapamatování.

FIONE (Rainbows for Life – Fermika), tříletá tmavá hnědka, Luka racing syndicate
Mílařka domácího původu ve dvou letech vyhrála oba dostihy, do kterých nastoupila. Do špičky ročníku se definitivně 
zařadila třetím místem v Jarní ceně klisen.

LARAN (Black Sam Bellamy – Larana), dvouletý hnědák, Agrolipt ČR
Pravý bratr zimní královny Lindy loni prošel pardubickým ringem, mezitím se připravuje na svůj dostihový debut               
v tréninku Václava Luky mladšího. 

LEV (Monarchos – Little Hussy), tříletý bělouš, DS Pegas
Syn vítěze Kentucky Derby Monarchose loni vyhrál stylem „velmi lehce 14“. Letos zahájil cestu do klasických dostihů.

LINDA (Black Sam Bellamy – Larana), tříletá hnědka, Agrolipt ČR
Už jako dvouletá ukázala vysokou třídu, vyhrála dva ze tří startů včetně Ceny zimní královny. Do aktuální sezony 
vstoupila těsným druhým místem v Jarní ceně klisen po nepříznivém průběhu.

NN (Sholokhov – Arganta), dvouletá hnědka, Wrbna Racing
Loni na této nádherné dceři klasické vítězky Arganty stáj Wrbna Racing zkoušela český trh. Už letos může ukázat, jakou 
příležitost kupci v Pardubicích propásli.

NOEM (Rainbows for Life – Noor Jamalik), tříletý tmavý hnědák, KT Obal
Hřebec z katalogu prvního ročníku dražby je na Slovensku vzorem spolehlivosti. Dosud se umístil v každém ze šesti 
startů.

OSTLER (Sabiango – Oxalana), tříletý ryzák, Wrbna Racing
Startoval zatím jen dvakrát jako dvouletý a přesvědčil o svém velkém talentu. Nyní půjde o to, jak rychle se dokáže vrátit 
po zranění na dostihovou dráhu.

POLÁRNÍ BOUŘE (Rainbows for Life – Polární Hvězda), dvouletá ryzka, BH Kútnik
Na loňské dražbě se velmi líbila. Mezitím už dcera známé Polární Hvězdy vyhrála první dostih dvouletých v Praze – 
Velké Chuchli a ukázala značné rezervy.

RABBIT KING (King’s Best – Liberty), tříletý ryzák, Rabbit Trhový Štěpánov
Jako dvouletý pomalu zrál až ke čtvrtému místu v Ceně zimního favorita. V sezoně 2010 hned napoprvé vymazal 
soupeře v Memoriálu profesora Michala stylem „velmi lehce 6“ a v novém rekordu dostihu.

SIRAN (Dashing Blade – Sweet Answer), tříletá ryzka, Monika Agro
Nejdražší kůň prvního ročníku Středoevropské dražby se už druhou sezonu pohybuje mezi elitou svého ročníku, z řad 
nezvítězivších se odchovankyně Wrbna Racing vyčlenila už loni.

VIDEO A AUDIO: Ze zákulisí dražby
Kolem Středoevropské dražby anglického plnokrevníka se točilo jedno vydání pořadu „O koních bez koní“ na 
internetové televizi Horse TV. Moderátorka Helena Görnerová z Equichannelu.cz si pozvala jako hosty spolupořadatele 
dražby Tomáše Jandu a licitátora Martina Cápa. Vedle širšího pozvání laické veřejnosti na dostihy se mluvilo také           
o vnímání dostihového sportu jako investice a zkušenostech z prvních dvou ročníků dražby. Záznam pořadu si můžete 
pustit na tomto odkazu.
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