
Je to nesporně jedno z nejzvučnějších jmen v historii 
Středoevropské dražby anglického plnokrevníka. Pětiletý 
Teddy Ready (Orpen), vítěz Slovenského derby 2008, bude 
nabídnut stájí OMS jako potenciální plemeník. Odchovanec 
německého hřebčína Paschberg absolvoval v tréninku 
Zuzany Kubovičové celkem devět startů, čtyřikrát vyhrál a 
suma jeho vyběhaných dotací se přehoupla přes 45 tisíc eur.

Kromě bratislavského derby si připsal také stěžejní trialy 
Cenu trojročných žrebcov a Starohájske kritérium. Velkou 
smůlu měl v Českém derby, kde jej krátce po startu postihla 
kolize a ztratil žokeje Jaroslava Línka. Ve Slovenském 
derby jej pak dovedl k úspěchu Martin Srnec, který prohlá-
sil: „Je to kůň s obrovským zrychlením a mohu zodpovědně 
říci, že je to asi nejlepší tříletý vytrvalec, na kterém jsem 
zatím seděl v dostihu.“

Teddy Ready se po zdravotní přestávce objevil na dráze 
letos v dubnu a bratislavskou Cenu Tantry proměnil v dobře 
zaplacenou procházku. Další podrobnosti přinese příští 
číslo Dražebních novin.

Pět týdnů před 3. Středoevropskou dražbou anglického 
plnokrevníka vše nasvědčuje tomu, že vzniká ještě zajímavější 
katalog než loni. Po srpnové první uzávěrce je přihlášeno přes 
40 koní a podle posledních signálů se dá opět očekávat 
celkový počet kolem 60 lotů. Definitivní podoba nabídky 
vzejde po druhé uzávěrce přihlášek 17. září, která je určena 
zejména pro koně v tréninku a také poslední váhající 
chovatele. Po tomto termínu také bude zveřejněn katalog a 
kompletní seznam nabízených koní. Už nyní je ale jisté, že na 
letošním ročníku bude nabídnuto několik koní jedničkové 
výkonnosti a také kvalitní koně s potenciálem do překážek, 
tedy kategorie, o kterou by měl být mezi českými kupujícími 
velký zájem. Kromě koní domácích majitelů budou nabízeni 
také plnokrevníci z Irska, Polska a Slovenska.
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Druhá uzávěrka přihlášek na dražbu je letošní novinkou a má umožnit operativnější rozhodování pro stáje, které teprve 
zvažují, zda některé své koně pošlou na dražbu. Nahrává zejména přihlášení koní v tréninku – pokud jste již začali 
přemýšlet o příští sezoně a nutné obměně svého lotu a během posledních týdnů jste učinili základní rozhodnutí, neváhejte. 
V Pardubicích můžete svou stáj nejen posílit, ale také nabídnout koně k prodeji. Na dodatečné přihlášky máte čas do                       
17. září, veškeré podrobnosti najdete na oficiálním webu www.jandabloodstock.cz/drazba. Neotálejte, hned po tomto 
termínu obratem vyjde dražební katalog. 

JEŠTĚ MŮŽETE PŘIHLÁSIT KONĚ! DO 17. ZÁŘÍ

PRVNÍ DERBY-VÍTĚZ V RINGU: 
TEDDY READY

Dražba 2010:
Pohádkové rodokmeny ze čtyř zemí
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BULLETIN CENTRAL EUROPEAN THOROUGHBRED SALE 
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Své produkty budou mít na dražbě i skvělí sprinteři Moss Vale 
a One Cool Cat. První ročci Moss Vale, který od dvou do pěti 
let vyhrál celkem 8 dostihů na distancích 1000 až 1200 metrů 
a mnohokrát se umístil na úrovni Gr.1, byli letos prodáni již za 
sumy přesahující 50 000 liber. Zajímavostí je, že jeho 
chovatelem je Derek Veitch, který loni v Pardubicích prodal na 
dražbě čtyři ročky.
One Cool Cat, syn Storm Cata a otec aktuální české dvouleté 
hvězdy Chardonney Tcheque, dává jako šampion sprinterů 
zejména rané a rychlé koně. Zastoupení skrze své potomky 
budou mít na Středoevropské dražbě také Jeremy, vítěz Gr. 2       
a o nos druhý v Gr.1, a také Windsor Knot, syn jednoho                     
z nejlepších plemeníků současnosti Pivotala. 
Síla 3. Středoevropské dražby anglického plnokrevníka opět 
spočívá v maximálně širokém spektru nabízených koní. 
Kromě ročků a koní v tréninku bude katalog obsahovat také 
potenciální chovné klisny a odstávče.

Hlavní hvězdou a dostihově nejúspěšnějším koněm dražby 
bude vítěz slovenského derby Teddy Ready (Orpen) ze stáje 
OMS, o kterém píšeme na jiném místě tohoto čísla. Na cestě 
do Pardubic jej bude provázet také několik dalších koní 
prověřených na nejvyšší středoevropské scéně jako Azraq 
(Daylami) nebo Final Flash (Tertullian). Stáj Zámecký Vrch 
nabídne vítězku a účastnici Ceny polských chovatelů Charmil-
lon (Jape) a v sekci tříletých klisen nesporně stojí za pozornost 
také dvojnásobná letošní vítězka Nina Varadari (Varadar).
Vysoce atraktivní je i tentokrát nabídka ročků, jimž bude 
vyhrazen během dražebního odpoledne samostatný blok. Čeští 
chovatelé posílají do ringu potomky začínajících plemeníků 
Tiger Café a Forever Bond, tedy typově nabídky, o které 
obvykle bývá zájem.
Početnou sestavu pošlou do Pardubic irští chovatelé                             
a agentura Actionhorse. Je mezi nimi hřebec po Cockney 
Rebel, vítězi britského i irského 2000 Guineas, který v roce 
2008 působil v Anglickém národním hřebčíně za 10 000 liber 
a jeho první ročci letos byli prodáni v Doncasteru za 75 000             
a 14 000 liber. Matka Wild Winner získala status black-type. 
Chovatelem je hřebčín Oak Lodge, který se tak po roce opět 
vrací do Pardubic. 

This is indeed one of the most famous names in the history of 
the Central European Thoroughbred Sale. The five-year-old 
Teddy Ready (Orpen), the winner of the Slovakian Derby 
2008, will be offered by his current owner, OMS, as a potential 
sire. The horse bred in the German stud Paschberg was trained 
by Zuzana Kubovičová and he ran nine times with four wins 
and over EUR 45,000 on prize money. 
Besides the Derby in Bratislava, Teddy Ready won the key 
trials for this race. He met with bad luck in the Czech Derby 
when he had a collision shortly after the start and unseated his 
rider, Jaroslav Línek. In the Slovakian Derby, Teddy Ready 
was ridden by Martin Srnec who commented: “It is a horse 
with enormous speed. I can say this is probably the best three-
year-old stayer I have ever ridden in a race.” 
After health problems Teddy Ready returned to racing in April 
and won easily the Prix Tantra in Bratislava. You will find 
more details in the next issue of our bulletin. 

Five weeks before the actual sale it seems that the catalogue 
will be yet more interesting than last year. After the August 
deadline, over 40 horses are registered and in total around 60 
lots are expected. The catalogue will be closed for registration 
after the second deadline on September 17, when mainly 
horses in training are expected to be entered. Already now, 
however, it is certain that a number of top class horses with the 
potential for jumps will be offered on the sale. Besides horses 
by the local breeders there will be thoroughbreds from Ireland, 
Poland and Slovakia. 

THE FIRST DERBY WINNER IN THE 
SALES RING

SALE 2010: GREAT PEDIGREES FROM 
FOUR COUNTRIES

Hnědák Aprilius (Balmont) ze stáje Monika Agro bude                  
v sobotu 4. září v Mostě prvním irským ročkem z loňské 
pardubické dražby, který se představí na dostihové dráze. Čas 
hřebce, o kterého loni svedl Josef Pospíšil v pardubickém 
ringu tvrdý souboj s trenérem Tomášem Hurtem a majitelem 
Janem Vedralem, přijde bezesporu až později, pozornost ale 
vyvolává už nyní.
Irští ročci nabízení hřebčínem Oak Lodge a agenturou Action-
horse se loni v Pardubicích setkali s velkým zájmem. Koně 
atraktivních původů byli nabízeni za mimořádně vstřícné ceny 
(v ringu se pohybovaly v rozmezí 33 000 až 220 000 korun)          
a nakonec se prodali všichni. „Pro každého z nás to byla cenná 
zkušenost a nyní už máme lepší představu, o jaký typ ročků je 
na českém trhu zájem,“ řekl Matty Murtagh z Actionhorse. 
Ten byl ovšem loni také svědkem jevů, na které doma není 
příliš zvyklý: spekulování a otálení kupců, kteří se mylně 
domnívali, že po dražbě budou koně k mání za menší ceny. 
Hlavní hvězdy irské sestavy se však prodaly přímo v ringu            
a prakticky okamžitě po skončení dražby našli nové majitele          
i zbylí koně. Loňské zkušenosti snad všem potenciálním 
zájemcům ukázaly, jak se podobné kalkulování nevyplácí – 
někteří potenciální kupci nabízeli po dražbě výrazně větší 
částky, než činily rezervní ceny příslušných koní.
Středoevropská dražba anglického plnokrevníka zavedla 
prostřednictvím irské nabídky novou, v Česku dosud unikátní 
službu. Nákup zahraničních koní v Pardubicích totiž znamená 
pro potenciální kupce výrazné ušetření nákladů.
Transport ročka z irské aukce do České republiky a zařízení 
exportních papírů běžně stojí kolem 1200 – 1500 eur, skutečné 
náklady při pořizování koní v zahraničí jsou ale ještě vyšší. Při 
zakoupení ročka v Pardubicích odpadají náklady na výběr 
koně v zahraničí (letenka, hotel, auto atd.) i často úmorná 
administrativa a nabízené koně lze navíc nechat vyšetřit 
českým veterinářem, což dál tlačí náklady dolů.
Nákup přes dražbu přináší pro kupující přesně dané záruky            
i možnost přímého srovnání s ročky z jiných zemí. „Odpadá 
jazyková bariéra, koně mohou být zakoupeni za lepší ceny           

HLAVNÍ VÝHODY: PROČ KUPOVAT 
IRSKÉ ROČKY V PARDUBICÍCH 
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velkou akci dostihového světa, loni ale byli k mání i cenově 
výhodné nabídky s využitím pro rekreační ježdění – například 
klisna Genethni našla majitele za 15 tisíc korun.

Dražební noviny: Vše, co potřebujete vědět o dražbě
Na oficiálním webu Středoevropské dražby anglického 
plnokrevníka najdete v rubrice „Ke stažení“ všechna starší 
čísla Dražebních novin, ve kterých se dočtete mnoho dalších 
informací a podrobností k dění kolem dražby.

Číslo 1/2009 – Ohlédnutí za 1. ročníkem, rozhovory Tomáš 
Janda a Jiří Kunát, profil Siran, Jak koupit vítěze Českého 
derby 

Číslo 2/2009 – Reportáž, fotografie, kompletní výsledky                    
a ohlasy 2. Středoevropské dražby, profil Tiumena

Číslo 1/2010 – Klíčové změny před 3. ročníkem, profil 
klasicky umístěné Fione, přehled úspěchů koní z dražebního 
katalogu

Číslo 2/2010 – Přihlašovací termíny a poplatky pod lupou, 
návrat k Českému derby, profil jedničkové vítězky Sereny

Další číslo Dražebních novin vyjde 20. září: Kompletní 
seznam nabízených koní 3. Středoevropské dražby anglického 
plnokrevníka, rozhovory, analýzy 

a zároveň si je lze okamžitě po dražbě odvézt domů. To 
samozřejmě platí i pro ostatní cizince, ale u Irů je to 
nejmarkantnější vzhledem k cestovní vzdálenosti,“ doplňuje 
spolupořadatel dražby Tomáš Janda.
  Až v září vyjde katalog letošní dražby, vyberte si své favority, 
ale nezapomeňte na to, že optimálním termínem pro jejich 
zakoupení je právě 8. říjen 2010. Na dražbě totiž budou nejen 
Irové k mání za výrazně nižší ceny než před ní i po ní. Kom-
pletní seznam a profily letošní irské nabídky, stejně jako 
ohlédnutí za loni vydraženými ročky, přinese příští číslo 
Dražebních novin. 

Souběžně s tím, jak vzniká letošní dražební katalog, začíná být 
jasné, jak širokému spektru kupců může letošní 
Středoevropská dražba anglického plnokrevníka nabídnout 
zajímavou alternativu pro posílení stáje. Které typy zájemců 
tedy čekáme mezi dražícími?

Zájemci o kvalitní ročky
Lhostejno, zda patříte k velkým hráčům české dostihové scény 
nebo si držíte ve stáji pár koní pro své potěšení. Podzim je 
každoročně ve znamení doplňování stájí novou krví a na 
pardubické dražbě si můžete pořídit mladého koně zajímavého 
původu v bezkonkurenčních cenových relacích.

Hledači prověřených koní v tréninku
Větší stáje nabízejí na dražbě kvalitní koně v tréninku, kteří 
často dosáhli dobrých výsledků, leč vysokým ambicím svého 
majitele nedostáli, nebo musí uvolnit místo pro nové nákupy. 
Ideální šance pro menší majitele, pro které může být 
„odložený“ kůň z velkých centrál novou stájovou hvězdou!

Překážkové stáje na lovu nových talentů
Řada koní během podzimu mění majitele s perspektivou 
změny dostihové disciplíny. V letošním katalogu bude celá 
řada koní, kteří prokázali dobrou rovinovou třídou a mají 
překážkový potenciál.

Chovatelé
V minulosti byly v pardubickém ringu nabízeny i chovné 
klisny a potenciální plemeníci, pravidelně se prodávají také 
klisny špičkových původů s výhledem na využití v chovu. 
Nejinak tomu bude i letos, kdy je k mání mimo jiné i poten-
ciální plemeník Teddy Ready.

Jezdectví
O všestrannosti anglického plnokrevníka netřeba nikoho 
přesvědčovat. Předchozí dva ročníky dražby výmluvně 
dokázaly, že každý rok jsou za několik tisíc korun k mání 
dobře stavění plnokrevníci, kteří už možná nemají velkou 
perspektivu na dostihové dráze, jednoznačně ale disponují 
potenciálem pro parkur, všestrannost i další jezdecké 
disciplíny.

Rekreační jezdci
Mnozí diváci a potenciální zájemci z jezdeckého sportu 
považují Středoevropskou dražbu anglického plnokrevníka za 

KOHO ČEKÁME V HLEDIŠTI?
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