
All About Sam a Aprillus se na sklonku dostihové sezóny postarali 
o možná nejúspěšnější týden v historii Středoevropské dražby 
anglického plnokrevníka. První vyhrál steeplechase listed 
Stříbrnou trofej jen dva dny poté, co se stal nejdražším koněm 
čtvrtého ročníku dražby, druhý o týden později ovládl 
Českomoravskou cenu v Mostě a potvrdil pozici zatím 
nejúspěšnějšího koně z kolekce irských ročků nabízených na 
pardubické dražbě. 
Majitelům obou hvězd lze pogratulovat nejen k úspěchům na 
dráze, ale i k odbornému postřehu a pohotovosti. Oba koně změnili 
majitele v ringu za více než výhodných podmínek. 
Šestiletý valach All About Sam (Black Sam Bellamy) má za sebou 
výbornou kariéru na rovině, když v minulých letech dokázal vyhrát 
tři jedničkové dostihy ve dvou různých zemích. V letošní sezóně 
přešel v barvách stáje DAR na překážky a hned svůj druhý start v 
této disciplíně proměnil ve velmi lehké vítězství o 13 délek. 
Protože se stáj DAR, kterou v poslední době proslavily především 
zejména klisny Corcovada a Leo Gali, dlouhodobě nehodlá 
věnovat překážkovému sportu, nabídla All About Sama na letošní 
Středoevropské dražbě. 
V auditoriu se nejlépe zorientoval Radek Luka, za jehož stáj Luka-
www.trdelnik.com běhají dvojnásobný účastník Velké pardubické 
Lirain nebo jeden z nejlepších polokrevníků posledních sezón 
Alberto. Nabízeného All About Sama vydražil za 320 000 korun a 
jako jeden z prvních kupců v historii dražby využil unikátní 
možnost vidět své barvy v akci už následující víkend. All About 
Sam totiž figuroval na startu nedělní Stříbrné trofeje, a tak žokej 
Bohuslav Mátl pouze převlékl dres. 
Na dráze All About Sam dokonale vyškolil kvalitní soupeře, když 
jedničkovou konkurenci v 4400 metrů dlouhé steeplechase porazil 
stylem „velmi lehce daleko“. Vydělal 250 000 korun a obratem tak 
Lukovi vrátil velkou část nákladů. „Toho koně všichni 
podceňovali, ale já jsem si prostě šel za svým a ukázalo se, že to 
vůbec nebyl špatný nápad,“ řekl po doběhu šťastný Radek Luka. 
O týden později v Mostě uzavřel fenomenální sezónu tříletý hřebec 
Aprilius (Balmont). Hnědák, kterého před dvěma lety vydražil v 
Pardubicích za 180 000 korun pan Josef Pospíšil pro stáj Monika 
Agro P., si skvělým finišem doběhl pro vítězství v Českomoravské 
ceně na 1400 metrů. Získal tak nejen skalp vítězky Svatováclavské 
ceny Merbely a vítěze Starohájského kritéria The Mole Catchera, 
ale také dlouho očekávané jedničkové vítězství. „Cítil jsem, že 
ještě měl rezervu. Aprilius má skvělý finiš a je třeba dát pozor jen 
na to, aby byl v dostihu schovaný a nevyplýtval své síly po cestě, 
protože chce strašně závodit,“ řekl nový šampion a hnědákův stálý 
jezdec Jaromír Šafář. 

SKVĚLÝ ZÁVĚR SEZÓNY:
DVA JEDNIČKOVÍ VÍTĚZOVÉ
V ROZMEZÍ TÝDNE 
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BULLETIN CENTRAL EUROPEAN THOROUGHBRED SALE 

Aprilius na jaře dokázal vyhrát tři dostihy za sebou, v létě se chvíli 
hledal a na podzim přidal nejcennější úspěch. Z osmi startů dokázal 
vyhrát celou polovinu, na dotacích vyběhal 207 550 korun. „Chtěli 
jsme mu dát po náročném jaru pauzu a dostal v létě prázdniny, ale 
ukázalo se, že mu to nesedí. On totiž potřebuje být stále v zápřahu. 
Naštěstí se v posledních startech zase dokázal dostat do rytmu a 
jsem přesvědčen, že příští rok bude na své distanci patřit mezi 
špičku,“ dodal trenér Tomáš Váňa.

All About Sam and Aprilius made the most successful week in the 
history of the Central European Thoroughbred Sale late in the season 
with All About Sam winning the listed Silver Trophy steeplechase 
only two days after being the highest bid in the Sale, while Aprilius 
won the Czech-Moravian Prix in Most and thus confirmed his status 
as the best of the Irish yearlings sold at the Sale. In this race, he beat 
both the St Wenceslas champion Merbela and the winner of Stary Haj 
Criterium, The Mole Catcher. In the spring, Aprilius won three races 
in a row, in total he won four of eight starts and made CZK 207,550 
on prize money. His trainer, Tomáš Váňa, is confident he will belong 
among the best next year. 
The six-year-old All About Sam had an excellent career on the flat 
and moved to fences only this year, winning the second of his starts. 
Since DAR, his owner, do not want to pursue steeplechase racing, All 
About Sam was offered for sale. Radek Luka was the most lucky of 
the bidders and bought All About Sam for CZK 320,000. The day 
after, All About Sam, in the silks of his new owner, demolished his 
competition by winning easily by countless lengths. In this single 
event, he made CZK 250,000 and returned a considerable part of the 
investment to his new owner. 

GREAT SEASON END:
TWO CLASS 1 WINNERS
IN SINGLE WEEK 

Aprilius



- 1 - st
ra

na
 2

The racing season was, for the horses entered in the Central European 
Thoroughbred Sale catalogue, the most successful in history. A few of 
the horses scored in the highest category, others placed in the classics 
and achieved a number of wins both on the flat and over the fences, 
Some of them, such as Aprilius, All About Sam or Pink rewarded 
their new owners for their trust, others, such as Anjou, gave a lesson 
to those who had missed their chance in Pardubice. 
It showed again that you do not always pay high price for a quality 
horse. The Czech-bred Pink was sold for a negligible price but 
finished fifth in Oaks. The sale stars, however, include not only class 
1 winners but also those horses who brought pleasure to their owners 
throughout the season and some of them even had wins in a row. 
The Irish yearlings seem to improve although in our survey we have 
only the sufficiently tested horses of the first Sale in 2009. Some of 
the younger ones, such as Lady Valorem, have already showed their 
potential in the races for two-year-olds.

GOOD PICKS FROM CATALOGUE: 
SEASON ON THE WAVE OF SUCCESS 

Dostihová sezóna 2011 byla pro koně, kteří prošli ringem nebo 
katalogem Středoevropské dražby anglického plnokrevníka, vůbec 
nejúspěšnější za čtyřletou historii. Hned několik koní z dražby 
bodovalo na nejvyšší úrovni, mají na kontě umístění z klasických 
dostihů a celou řadu vítězství na rovině i překážkách. Někteří z 
nich jako Aprilius, All About Sam nebo Pink odměnili své majitele 
za dobrý postřeh a důvěru, mnozí další v čele s Anjou svými 
úspěchy naopak dodatečně vyškolili kupce, kteří kdysi v Pardu-
bicích zaváhali. 
Opět se ukázalo, že ne vždy je třeba za kvalitního koně vynaložit 
velkou sumu. Právě zmiňovaná hnědka českého chovu Pink 
změnila majitele za téměř symbolickou částku, aby následně 
finišovala pátá v klasickém Oaks. Mezi dražební hvězdy však 
nepatří jen koně, kteří uspěli na jedničkové úrovni. Mnozí další 
dělali svým majitelům radost po celou sezónu a prosadili se jako 
sérioví vítězové. Freddie Merc, Siran či Macaone patří mezi jména, 
která pravidelným dostihovým návštěvníkům musela utkvět v 
paměti. 
Stále lépe se ukazují irští ročci, třebaže v našem přehledu figurují 
jen dostatečně prověření zástupci prvního ročníku z dražby 2009. 
Někteří z mladších jako například Lady Valorem už ale stihli 
naznačit své možnosti v dostizích dvouletých a v budoucnu o nich 
určitě ještě uslyšíme. Níže najdete souhrn úspěchů koní z dražby v 
sezóně 2011.

TREFY Z KATALOGU:
SEZÓNA NA VLNĚ ÚSPĚCHŮ 

ANJOU (Sholokhov) – 1. Cena hřebčína Křenek (I), 3. Jarní cena klisen (L)
APRILIUS (Balmont) – 4x I., mj. Českomoravská cena (I)
ALL ABOUT SAM (Black Sam Bellamy) – 1. Stříbrná trofej  (L)
LARAN (Black Sam Bellamy) – 2. Cena trojročných žrebcov (I), 4. Podzimní cena (I)
PINK (Jazz Dancer) – vítězka, 5. Oaks (L)
CHERWICK (Laroche) – vítěz na překážkách, 2. Cena ČASCH (I)
PRIMA LUNETTE (Varadar) – 4. Cena Pat’s Music (L) a Cena trojročných kobýl (I), 5. Cena Arvy (L)
FINAL FLASH (Tertullian) – 2. Severočeská cena (I), 3. Zlatý bičík (I)
NOEM (Rainbows for Life) – 4. Velká októbrová cena (I)
POLÁRNÍ BOUŘE (Rainbows for Life) – 5. Zlatá spona tříletých (I), 2x 3. v Meranu
FALCOHILL (Spartacus) – 3. Velká cena BBAG, I. kat. 
ISALIK (prodán před dražbou) – 3. Pardubická míle, I. kat. 

JEDNIČKOVÉ ÚSPĚCHY

KLASICKÉ DOSTIHY
ANJOU (Sholokhov) – 3. Jarní cena klisen (L)
PINK (Jazz Dancer) – 5. Oaks

SÉRIOVÍ VÍTĚZOVÉ
EASY TIGER (Tiger Hill) – 4x I.
SIRAN (Dashing Blade) – 3x I.
MACAONE (Look Honey) – 3x I
FREDDIE MERC (Kodiac) – 3x I.

VÍTĚZOVÉ NA ROVINĚ
SENDWIRE (Sendawar) – 2x I.
SMITH AND WESSEN (Banyumanik)
LABEL FIVE (Varadar)
STARBUCK (Tiger Cafe)
LAILAH (Relaxed Gesture)
REK (Hondo Mondo)
MANHATTAN SKY (Mujadil)
KÖNIGIN KALI (Kalanisi)
DANUBIT (Mill Pond)
DAXANIA (Enjoy Plan)
LADY LON (Look Honey)
ARTAGAN (Rainbows for Life)

VÍTĚZOVÉ NA PŘEKÁŽKÁCH
TAMMYRAY (Ray of Light) – 2x I.
CLEWBAY’S GIRL (Wallace) – 2x I.
DŽIN (Varadar)
BARAK (Poliglote)
PISTENTEUFEL (Platini)
STEP DANCER (Rainbows for Life)
MACABEA (Look Honey)

IRŠTÍ ROČCI 
APRILIUS (Balmont) – 4x I., mj. Českomoravská cena (I)
FREDDIE MERC (Kodiac) – 3x I.
SENDWIRE (Sendawar) – 2x I.
MANHATTAN SKY (Mujadil) – vítěz
MARKETKA (Fayruz) – 7x umístěná z 8 startů
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All About Sam became the most expensive horse of the sale with 
CZK 320,000. The current condition of the Czech market, 
however, can be characterised by another picture. When 
two-year-old Jolie’s Legend (Oratorio) was about to leave the ring 
as the last bid of CZK 400,000 did not reach the reserve price, the 
auditorium whispered in disbelief. As if the Czech buyers forgot 
that they were willing to pay premium for horses with top 
pedigrees abroad and forgot that it was only exceptional that one 
could buy a horse for classic races cheaply. 
“As the organiser, my feelings are quite mixed. On the one hand, 
there is a record number of horses entered in the sale, a high 
quality catalogue, high number of potential buyers and spectators 
and even quite a few horses were sold. On the other hand, the 
number of horses sold directly in the ring was not as high as the 
quality would deserve and due to the passivity of the audience the 
atmosphere was not as good as it could have been,” says Tomáš 
Janda. 
Beside Radek Luka, the prominent bidder was Dr. Jiří Charvát, a 
major Czech owner, who bought two yearlings. Zylo (Rhodesian 
Winner) is a half-brother to the former top stayer and current sire 
Zagon, Ultima (Belenus) is a half-sister to the classic winners 
Urodos and Ulan. 

BIDDERS, SPECTATORS AND OTHERS 

Několik minut se procházel ryzák All About Sam (Black Sam 
Bellamy) dražebním ringem na pardubickém závodišti, než našel 
nového majitele. Se sumou 320 000 korun se stal nejen nejdražším 
koněm 4. ročníku Středoevropské dražby, ale také druhým 
nejdražším v celé její historii. Už o dva dny později odměnil 
úspěšného kupce Radka Luku vítězstvím ve Stříbrné trofeji. 
Současný český trh ale možná mnohem lépe charakterizuje jiný 
obrázek. Když se chystala opustit ring dvouletá hnědka Jolie’s 
Legend (Oratorio) v majetku AE Sale, neboť poslední nabídka 400 
000 korun stále nedosáhla rezervní ceny, pardubickým auditoriem 
otřáslo nevěřícné zašumění „Cože?“… Jako kdyby čeští kupci 
zapomněli, jak vysoké ceny jsou často ochotní za koně se 
špičkovým původem platit v zahraničí a zároveň nechápali, že 
koupit koně pro klasické dostihy za symbolický peníz lze jen ve 
velmi výjimečných a šťastných případech. 
Čtvrtý ročník pardubické dražby skončil solidním výsledkem, 
když se jedenáct koní prodalo, dalších sedm bylo koupeno zpátky 
a hranici 100 000 korun překročilo pět z nich. Mnoho dalších koní 
se prodalo před nebo po dražbě, což sice ovlivnilo podobu dění v 
ringu, zároveň ale tento fakt ztvrdil pozici dražby jako stěžejního 
a již etablovaného modelu prodeje dostihových koní v Česku. 
Pokud odhlédneme od oficiálních čísel, bohužel se znovu ukázalo, 
že příliš mnoho lidí v českém turfu zatím vnímá dražbu jen jako 
podívanou s možnou přidanou hodnotou. Místy převládali diváci 
nad kupci a váhavost nad jasným názorem, což výrazně brzdilo 
tempo dražby. Ne pokaždé dokázalo auditorium zareagovat 
způsobem, jaký je běžný v západní Evropě. Těžko si představit, že 
by ringem v Baden Badenu nebo Newmarketu prošel zcela bez 
povšimnutí čerstvý rekordman centrálního závodiště, jako se to 
stalo elitnímu sprinterovi Falcohillovi (Spartacus). 
„Jako pořadatel mám z dražby trochu smíšené pocity. Na jednu 
stranu rekordní počet přihlášených koní, velmi kvalitní katalog, 
velký počet potenciálních kupců i diváků a nakonec se prodalo 
poměrně dost koní. Na druhou stranu počet koní prodaných přímo 
v ringu nebyl tak vysoký, jak by si kvalita katalogu zasloužila a 
kvůli laxnosti kupců ani atmosféra nebyla tak dobrá, jak by mohla 
být,“ řekl po dražbě spolupořadatel Tomáš Janda. „Zatím musím 
konstatovat, že si čeští a slovenští kupci stále nezvykli na to, jak 
dražba funguje a probíhá. Je škoda, že si koně před dražbou 
důkladně neprohlédnou a nepřipraví se na dražení, neprostudují si 
všechny podmínky a pak se nepokusí vydražit koně přímo na 
dražbě. Mnohdy by jim to ušetřilo pořádné peníze… Nic to ale 
nemění na tom, že dražba bude i příští rok a znovu se ji pokusíme 
posunout o kus dál.“ 
Mimo zmiňovaného Radka Luky byl největším kupcem letošního 
ročníku dr. Jiří Charvát, pro něhož byli zakoupeni dva polští ročci. 
Zylo (Rhodesian Winner) je polobratrem někdejšího špičkového 
vytrvalce a současného plemeníka Zagona, Ultima (Belenus) je 
polosestra klasických vítězů Urodose a Ulana. Nejdražším irským 
ročkem byla klisna po Thousand Wonds, kterou za 130 000 korun 
vydražila Dana Zelená. 
Do chovu firmy Rudník míří nabízený plemeník Four Noble 
Truths, tradiční zájem byl také o nejlevnější kategorii koní do 30 
000 korun. 
Z českých chovatelů mohl být nejspokojenější dr. Eduard 
Kubíček, jehož hřebčín Střelice prodal oba své ročky po Forever 
Bond. Sice za částky do 60 000 korun, ale jak Catherine Bond, tak 
Madam Desirable míří do velkých etablovaných stájí jako je 
Wrbna Racing a Gabriela-Trachtová. 

KUPCI, DIVÁCI A TI DRUZÍ:
NÁVRAT KE 4. STŘEDOEVROPSKÉ 
DRAŽBĚ ANGLICKÉHO 
PLNOKREVNÍKA 

All About Sam
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