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Místo, kde lze pořídit koně pro klasické dostihy, perspektivní 
překážkáře i plnokrevníky pro jezdecký sport a rekreační 
využití. Středoevropská dražba anglického plnokrevníka se za 
uplynulých sedm let stala pevnou součástí českého 
dostihového kalendáře. Její letošní ročník se uskuteční v 
tradičním termínu a na obvyklém místě – v pátek 10. října 
2014 na závodišti Pardubice, kde dražba před hlavní tribunou 
odstartuje třídenní dostihový festival vrcholící 124. Velkou 
pardubickou s Českou pojišťovnou. „Koně z předchozích 
katalogů jdou na dráze od úspěchu k úspěchu. Doufáme, že 
se nám i letos podaří dát dohromady kvalitní katalog a 
očekáváme silnou účast kupců včetně těch zahraničních,“ řekl 
organizátor Tomáš Janda.
V dobré paměti zůstává povedený loňský ročník, který 
navzdory menší kvantitě nabízených koní přinesl druhou 
nejvyšší cenu v historii dražby díky ryzce Sázavě (540 000 Kč). 
Ta letos v nových barvách a pod novou trenérkou běžela 
slovenské derby, dokázala se umístit čtvrtá v Jarní ceně klisen 
a těsně druhá v tradičním dostihu klisen na 2200 metrů, 
známém pod názvem Cena hřebčína Napajedla. Naopak za 
nejlevnějšího koně, ryzku Vierville, zaplatil nový majitel 
pouhých 11 000 korun. I tento rozptyl výmluvně ukazuje 
pestrost nabídky a celou řadu možností, které se na 
Středoevropské dražbě pro různé kupce otevírají. „Sázava, 
Lužnice a mnozí další potvrzují, že se na dražbě dají vydražit 
velmi zajímaví koně, což ale platí pro všechny cenové katego-
rie. Například z prvního ročníku dražby stále běhají koně jako 
Macaone nebo Danubit, kteří dál dělají majitelům radost, 
ačkoli byli kdysi pořizováni za minimální částky,“ vypočítává 
Janda.
Tuzemským chovatelům dražba nabízí jedinečnou možnost 
prezentace a možnost komfortně a přímo oslovit kupce. 
Pořadatelé se dlouhodobě snaží, aby se dražba stala svého 
druhu přehlídkou toho nejzajímavějšího z českého chovu, 
jakkoli je to v současné těžké době obtížný cíl. „Zkušenosti z 
předchozích let ukazují, že většina kupců nemá zájem ani 
čas objíždět jednotlivé chovatele individuálně, v tom je velká 
výhoda dražby. Stejně tak je možné nabídnout koně v 
tréninku celé řadě zájemců najednou, každý rok se tak daří 
prodávat plnokrevníky i mimo dostihový sport nebo do 
chovu,“ dodává Janda.

SEDMIČKA JE ŠŤASTNÉ ČÍSLO. 
NEPROPÁSNĚTE 
STŘEDOEVROPSKOU DRAŽBU!

První uzávěrka přihlášek koní do dražby je 29. srpna, druhá 
uzávěrka bude 19. září. Vzhledem k levnějším poplatkům u 
prvního termínu organizátoři doporučují směřovat přihlášky 
ideálně již k srpnovému prvnímu termínu. Veškeré další 
informace včetně dražebních podmínek a přihlašovacích 
formulářů najdete na oficiálních stránkách www.drazbykoni.cz.
Začátek 7. Středoevropské dražby anglického plnokrevníka je 
naplánován na 10. 10. 2014 kolem 14. hodiny, přesný čas 
zahájení ale záleží na počtu přihlášených koní a bude ještě 
upřesněn. 

The place where you can buy horses for classic races, prospec-
tive jumpers or thoroughbreds for equestrian sport and hobby. In 
the past seven years, the Central European Thoroughbred Sale 
has become a stable item in the Czech racing calendar. This 
year’s edition will be held on the traditional date and in the 
usual venue — on Friday, October 10, 2014 at the Pardubice 
racecourse where the sale will kick in a three-day racing festival 
culminating with the 124th edition of Velka Pardubicka, 
sponsored by Ceska pojistovna. “Horses from past catalogues 
have proved very successful on the racecourse. We hope to be 
able to assemble a quality catalogue this year and we expect a 
strong presence of buyers, including those from abroad,” says 
the organiser Tomáš Janda. 
Last year’s edition stays in memory as it brought – despite the 
lower quantity of horses – the second highest bid in the history 
of the sale thanks to the red Sázava (CZK 540,000). In new silks 
and under a different trainer she run in the Slovakian Derby, 
finished fourth in the Czech 1,000 Guineas and second in the 
traditional race for fillies over 2,200 metres, the Napajedla Stud 
Prix. On the other end of the price spectrum, the cheapest horse, 
Vierville, cost just CZK 11,000. This scope shows the breadth of 
opportunities that open up for buyers at the sale. „Sazava, 
Luznice and many others show that interesting horses can be 
bought at the sale, which is the case with all price categories. 
The very first year of the sale, for instance, is still being 
represented on the racecourse by horses such as Macaone and 
Danubit who make their owners happy although they were 
bought for minimum sums,” says Janda. 
The sale will start on October 10, 2014 around 2 p.m. but the 
exact time is to be confirmed depending on the number of 
horses entered. 

SEVEN IS A HAPPY NUMBER. DON’T 
MISS THE CENTRAL EUROPEAN SALE 
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BYSKOVIC – Získal další vítězství a několik umístění. V 
minulosti se dokázal umístit i v první kategorii.

STEP DANCER – přidal další vítězství a předtím se dokázal i 
jedničkově umístit

JAM TAKI – se ukazuje jako nadějný překážkář, když zvítězil ve 
Wroclawi a umístil se ve dvojce v Pardubicích.

LÁVRA – Další perspektivní skokan ukázal potenciál lehkým 
vítězstvím v Pardubicích a umístěním ve Francii.

MIRAX – Český odchovanec patří k nejnadějnějším čtyřletým 
překážkářům v Česku, má na kontě vítězství v Pardubicích.

JIHLAVA – Svého času stála na dražbě jen 30 tisíc korun, 
dokázala ale zvítězit na rovině i překážkách a letos se naplno 
našla v překážkových dostizích v polské Wroclavi, kde 
finišovala druhá ve významném dostihu a porazila mimo jiné 
Bleska. Celkově už vyběhala přes 175 000 Kč.

MAMA CHARLOTTE – Přidala na jaře již třetí vítězství a umístila 
se ve II. kategorii.

CLASA CAFE – Svým třetím plným zásahem se vyhoupla mezi 
sériové vítěze. 

DANUBIT – Kdysi za minimální cenu neprodaný roček letos 
přidal dvě vítězství, celkově jich nasbíral už šest a vydělal přes 
220 000 Kč.

DŽIN - Stále úspěšně běhá ve Švédsku, kde dokázal vyhrát v 
Täby.

WINROCCO – Na jaře se vyčlenil z řad nezvítězivších.

QUIRLY – Odměnila se majitelům za trpělivost a získala první 
životní vítězství.

ADIUTANT – doběhl druhý ve II. kategorii. Jeho celková bilance 
čítá dvě vítězství a 22 umístění z 29 startů a přes 220 000 Kč 
na dotacích.

MACAONE – Šestinásobná vítězka na první letošní zásah stále 
čeká, ale ze třech startů se dokázala třikrát umístit.

OLD ROSE – Výborná chovná klisna svého času prošla dražbou 
bez zájmu a byla prodána až po jejím skončení. Její dcery Old 
Glory a Old Story si opět vedou skvěle a v aktuální sezóně 
přidaly dohromady dvě vítězství a několik cenných umístění.

QUTOOF – Její dvouletý syn Qualiflier je zatím nejlepším 
dvouletkem českého chovu, zvítězit letos dokázaly i její dcery 
Quaff a Quirly 

Prakticky každý týden jsou na českých a zahraničních drahách 
k vidění koně, kteří prošli předchozími ročníky Středoevropské 
dražby nebo byli uvedeni v jejich katalozích. A dělají svým 
majitelům stále radost – jen za letošní sezónu vyhráli dohro-
mady už 17 dostihů včetně jednoho klasického! Podívejte se 
na rychlý přehled, jak si aktuálně vedou ti nejúspěšnější z nich.

SIMPLY OZZY – Na jaře skvělou koncovkou ovládl klasickou 
Velkou jarní cenu, v níž porazil pozdější derby-vítěze Cheeky 
Chappieho a Love Me.

LUŽNICE – Navzdory tréninkovému výpadku po zranění a těžké 
konkurenci doběhla vždy za peníze – připsala si třetí místa v 
Jarní ceně klisen i Oaks, jen o hlavu jí uniklo vítězství v Letní 
ceně klisen.

SÁZAVA – Na jaře bez přípravného startu doběhla čtvrtá v Jarní 
ceně klisen, v rámci derby-dne přidala druhé místo mezi 
klisnami na 2200 metrů.

ALHAARTCA – Zařadila se do špičky tříletých klisen díky 
umístění v Ceně Arvy (L) a třem dotovaným doběhům ve Francii.

WAKA LAURA – Úřadující šampiónka sprinterů získala dvě 
druhá místa ve Francii a celkově již vydělala více než 700 000 
Kč. waka-laura.jpg

LARAN – Podává pravidelně spolehlivé výkony, letos už dvakrát 
vyhrál a finišoval třetí ve Francii.

CHERI HONEY – Připsal si dvojkové vítězství.

APRILIUS – Někdejší šampión sprinterů se dokázal vrátit na 
dráhu po vážném zranění. Přidal sedmé vítězství, několik 
umístění a na dotacích už vyběhal přes 530 000 Kč.

JAK SI VEDOU: ÚSPĚCHY KONÍ 
Z DRAŽBY POKRAČUJÍ

WAKA LAURA
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Almost every week there are horses racing on Czech and 
European racecourses that were sold at the Sale or entered in its 
catalogues. They have won seventeen races this season already, 
including a classic one. Here is the list of the most successful 
ones: 

SIMPLY OZZY - winner of the Czech 2,000 Guineas where he beat 
the late Derby winners Cheeky Chappie and Love Me. 

LUZNICE – Despite training deficiency after an injury she always 
finished on a paid position: she was third in the Czech 1,000 
Guineas and Oaks. 

SAZAVA – Finished fourth in the Czech 1,000 Guineas without a 
trial, on Derby Day was second among fillies over 2,200m. 

WAKA LAURA – The Czech champion sprinter placed second twice 
in France and won over CZK 700,000 in total. 

THE MOST SUCCESSFUL HORSES 
BOUGHT AT THE SALE

WAKA LAURA
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