Připouštěcí sezóna se blíží
Za necelý měsíc začne připouštěcí sezóna. Proto jsme toto číslo
Favorita udělali jako chovatelský speciál. Najdete zde rozhovor
s vedoucí Hřebčína Napajedla Martinou Benkovou. Jana
Soklová, která spravuje na facebooku stránku Shamalgana, se
ohlédne za jeho kariérou i dosavadním působením v chovu.
Představíme tři nové plemeníky v našem chovu: Amico Fritze,

Dux Scholara a Eagle Topa. Udělali jsme také seznam dosud
nahlášených plemeníků pro sezónu 2018. Tomáš Janda
referuje o Tour po Irských hřebčínech. Nezapomínáme ani na
šampionáty otců za uplynulou sezónu.
Ondřej Blahník

Martina Benková:
Těší nás ocenění Chovatel sezóny 2017
Hřebčín Napajedla je dlouhodobě naším největším hřebčínem. V
poslední době sice jeho vliv zeslábl, přesto stále patří mezi naši
špičku. Je to také hřebčín, který prodá největší počet
odchovanců. Na Galavečeru českého turfu byl vyhlášen
Chovatelem sezóny 2017. Proto jsme dali několik otázek jeho
vedoucí Martině Benkové.
Novým plemeníkem pro letošní rok je německý sprinter
Amico Fritz. Co si od něj slibujete a jakou dostane
příležitost?
Amico Fritz byl pronajat na dvě sezóny od německého majitele.
Loni ve Francii připustil 22 klisen. Ve dvou prvních ročnících dal
pouze 6 potomků, ale 5 z nich startovalo s velmi slušnými
výsledky. Dcera Love Connection se stala Nejlepší dvouletou
klisnou 2017 a Objevem roku 2017 na rovinách.
Mezi plemeníky máme 3 mílaře, 3 vytrvalce. Kolekci jsme chtěli
doplnit sprinterem. Amico Fritz byl Nejlepším starším sprinterem
Německa.
Od nás dostane 5 klisen: výtečnou sprinterku Waka Lauru,
jediného potomka Gr.1 vítěze Relaxed Gesture Lailah, vítězku
Ceny ČSCHPMDK a prověřenou matku Rabbit Montjeu, druhou
z Jarné ceny kobýl Sweet Answer a vítězku Ceny prezidenta a
pardubického St. Legeru Greek Wedding.
Loni měl u vás v chovu debutovat s velkým očekáváním
několikanásobný Gr.1 vítěz Meandre. Nakonec ale vše bylo
jinak.
Meandre loni kvůli nízkému zájmu o připuštění nepřipustil
žádnou klisnu, jeho apetit se však zlepšil a věříme v úspěšnější
sezónu.
Dalším nováčkem byl Chardonney Tcheque. Ve stejnou
dobu však nastoupil do Střelic jeho úspěšnější polobratr
Shamalgan. Myslíte, že po jeho odchodu zpět do Francie
bude Chardonney Tcheque víc využíván, navíc když
Shamalgan měl na dráze slibný první ročník?
Chardonney Tcheque loni připustil 14 klisen. Březí po něm jsou
např. pravá sestra Renny Storma Renessie, jedničková vítězka

Anjou nebo klasické vítězky Tanita a French Quebec. Doufáme v
to, že by mohl dostat větší šanci. Chardonney Tcheque byl na
dráze velmi tvrdý a má výborný exteriér.
Váš nejprověřenější plemeník je Egerton, který měl v
prvních ročnících klasické vítěze Taggertona a Love Me. V
poslední době ho však spíše reprezentují překážkáři jako
Diplomata. Co je třeba s bratry Love Me?
Mimo Diplomaty, který se několikrát umístil v překážkových
dostizích kategorie Gd-1, mu zvítězil syn Talent v Grande
Steeple - Chase Di Roma (Gd-3). Egertonovi ale také vloni
zvítězil dvouletý syn Smiling v maďarském zimním favoritovi. A
syn jeho sestry Erasmus se stal vítězem německého zimního
favorita, Gr.3.
Pravými bratry Love Me jsou letos tříletý Lord Eggi a dvouletý
Legerton, který byl loni naším nejdražším ročkem. Lord Eggi je v
majetku stejné stáje jako Love Me, tedy Rabbit Trhový Štěpánov
a je u trenéra Allana Petrlíka. O rok mladší Legerton je u
trenérky Lenky Horákové, novým majitelem se stal pan Vacek.
Kdo byl loni vaším nejvytíženějším plemeníkem?
Stormy Jail, který připustil 21 klisen. Březí po něm jsou např.
Waka Laura, Ines, Agnes Seice, Cassie, Apinoa či Merlyp.
V chovu máte zařazeny mladé, na dráze výborné klisny. Víte
již, kým budou připuštěny Dally Hit, Ines, Waka Laura nebo
již v chovu úspěšná Rabbit Montjeu?
Prvním partnerem Dally Hit bude Stormy Jail, Waka Laura a
Rabbit Montjeu půjdou k Amico Fritz. Klasická vítězka Ines je
březí po Stormy Jail a toto spojení zopakujeme i v roce 2018.
Hříbě totiž bude mít mimořádně zajímavé prochování: 3 x 5 x 5
Machiavellian, 3 x 5 Storm Cat, 4 x 4 Sadler's Wells, 5 x 5 x 5
Northern Dancer, 5 x 5 Crimson Saint.
Děkuji za rozhovor
Ondřej Blahník

Shamalgan,
kůň s nevšedním osudem
Jana Soklová
Když se 6. dubna roku 2007 narodil klisně Genevale rezavý
hřebeček po vítězi anglických 2000 Guineas hřebci
Footstepsinthesand, asi jen koňské sudičky tušily, jak spletité
životní cesty na něj čekají. Hříběcí léta prožil na zelených
pastvinách rodného Haras des Granges, hřebčína na jihozápadě
Francie. O rok později se tehdy ještě bezejmenný ryzák poprvé
představil na dražbě společnosti Arqana, kde si jej vyhlédl trenér
Arslangirej Šavujev. Shamalgan, vydražený za 80 000 euro pro
kazašského majitele Ardaka Amirkulova, tak poprvé zamířil do
České republiky.
Bojovník na dráze
Ve dvou letech Shamalgan jistě ovládl Cenu zimního favorita a
potenciál naznačil také ve Francii, kde získal své první blacktype
umístění, třetí místo v Prix de Conde (Gr.3). Ve třech letech
zamířil rovnou na francouzské dráhy a jeho první dva neúspěšné
starty mohly budit určité pochybnosti. Ty ovšem Shamalgan
rázně vyvrátil fantastickým třetím místem ve francouzské jarní
klasice, Poule d´Essai des Poulains (Gr.1), dvě délky za
vítězným Lope de Vega. Jeho kličkování mezi soupeři a
závěrečný speed v cílové rovině mu poprvé zajistily pozornost
francouzských dostihových médií. Start ve francouzském derby
byl poznamenán několika kolizemi, v Prix Eugene Adam (Gr.2)
ale Shamalgan opět ukázal svoji třídu, když jen těsně podlehl
Shimraanovi. Koncem roku vstoupil podruhé do dražebního
ringu, po nejvyšší nabídce 270 000 euro byl však koupen zpět.

Jako čtyřletý dvakrát zvítězil v Praze, ale především se poprvé
naplno prosadil v grupovém dostihu. S Filipem Minaříkem
v sedle lehce zvítězil v Oettingen-Rennen (Gr.2), před
šampionem německých mílařů Alianthusem. A jak už se pomalu
začalo stávat tradicí, na konci roku se opět objevil na dražbě
společnosti Arqana, kde jej za 200 000 euro vydražil Prime
Equestrian Sarl.
Pod francouzskou vlajkou
Zimu strávil Shamalgan v Dubaji, kde na závodišti Meydan získal
jedno čtvrté místo. Po přesunu do Francie (trenér Xavier
Nakkachdji) byl nejlépe druhý v Prix de la Porte Maillot (Gr.3).
Protože Shamalgan zřejmě nesplnil vysoká očekávání nového
majitele, následovala opět cesta na dražbu. Tentokrát byl
vydražen za 64 000 euro a vydal se za oceán, do Ameriky. Kvůli
pozitivnímu testu na piroplasmózu však do USA nebyl vpuštěn a
do Francie se stihl vrátit jen tak tak, aby stihl podzimní dražbu
v Deauville. Za 54 000 euro jej opět zakoupil Ardak Amirkulov a
Shamalgan se pod taktovkou trenéra Thomase Demeaultea
vrátil ve velkém stylu. V šesti letech ovládl Grand Prix de
Bordeaux (L), doběhl třetí v Grand Prix de Vichy (Gr.3), poté se
mu sice nezadařilo v anglickém Goodwoodu, vše si ale
vynahradil o pár týdnů později v Itálii. K vítězství v Premio
Vittorio di Capua (Gr.1) jej dovedl Maxim Guyon, následně byl
s Cristianem Demurem druhý v Premio Roma (Gr.1) a na závěr
kariéry ještě absolvoval start v Hong Kongu.

Shamalgan vítězí ve Velké ceně Prahy 2016, foto: Marek Duda – galopp-reporter.cz

„Etalon“ Shamalgan
Svými výsledky, tvrdostí a skvělým charakterem si Shamalgan
řekl o vstupenku do chovu. Jeho prvním působištěm se stal nově
založený Haras du Lion, kde v roce 2014 připustil solidních 45
klisen, z toho zhruba třetinu tvořily polokrevné klisny chovatelů
překážkových koní. Výborným původem disponuje matka zatím
nejúspěšnějšího Shamalganova potomka Anima Rock, klisna
Carnet De Bal (Kingsalsa), jejímž sourozencem je třetí z Prix de
l´Abbaye de Longchamp (Gr.1) Mar Adentro (Marju) a i její
matka se dokázala umístit v listed. Úspěšnou klisnou je také Bint
Makbul (Makbul), matka valacha Saxforda (Reset), anglického
listed vítěze a druhého z Gr.3 Prix Eclipse. S Shamalganem dala
nadějnou Aiyanu Rose. A další zajímavé partnerky
Shamalgana? Např. Mi Violetta (Grand Lodge) – sestra skvělé
klisny Mi Emma (Silvano), vítězky German 1000 Guineas (Gr.2)
a druhé z Coronation Stakes (Gr.1), ale také hřebce Anna´s
Pearl (Pivotal), druhého z Criterium International (Gr.1). Další
klisna, Coeur Sacré (Ballingarry) je dcerou vítězky Ribblesdale
Stakes (Gr.2) a druhé z Oaks d´Italia (Gr.1), klisny Armarama
(Persian Bold) a zároveň sestrou Artistique (Linamix), vítězky
Prix Berteux (Gr.3).
A co se týče klisen s překážkovými dispozicemi, nelze
opomenout Ghostaline (Ghost Buster´s), jejíž syn Arzal zvítězil
v Manifesto Novice´s Chase (Gr.1) v Aintree a také polokrevnou
Kuseu (Useful), sestru legendárního francouzského krosaře
Chrisetiho (April Night), který je vícenásobným vítězem velkých
francouzských cross-country (Anjou - Loire Challenge, Grand
cross de Craon). Druhou polovinu roku 2014 strávil Shamalgan
ve spřáteleném hřebčíně svého majitele, aby se na začátku roku
2015 opět vrátil do hřebčína Lion. Bohužel se však vrátil ve
špatné výživové kondici a na přehlídce hřebců mnoho chovatelů
nezaujal. Přesto, že se jeho první hříbata líbila, připustil v sezoně
2015 jen 19 klisen, a tak vlak jeho osudu opět změnil kolej.
Návrat na dráhu
Majitel Ardak Amirkulov se rozhodl k netradičnímu kroku,
stáhnout hřebce z chovu a vrátit jej na dráhu. Shamalgan se tedy
stěhoval do Mostu, kde se jeho novým trenérem stal Artur
Resulov. A i v 9 letech, po dvou letech v hřebčíně, se tento

neskutečný ryzák na dráze neztratil. Dvakrát se umístil ve
Francii, doběhl druhý v Bratislavské míli a především s Milanem
Zatloukalem ovládli Velkou cenu Prahy. Za svoji kariéru
absolvoval Shamalgan 40 startů v 8 zemích a na 17 různých
závodištích! Získal 7 vítězství, devětkrát byl mezi prvními třemi
v blacktype dostihu a vydělal přes 400 000 euro. Ani takto
náročná dostihová kariéra plná cestování neměla vliv na hřebcův
výjimečný charakter.
Jeden rok v českém chovu
Pro sezonu 2017 jej získal do pronájmu hřebčín Střelice, kde
Shamalgan připustil přes 30 klisen. Mezi nimi např. vynikající
skokanku Arcione (Librettist), třetí z Ceny Pat´s Music Carrie
(Tribal Instinct), vítězku Jarní ceny klisen Nidaru (Kallisto),
jedničkovou vítězku Old Rose (Big Shuffle) a její dceru Old Story
(Access To Java), královnu krátkých cross-country Ryanu (Tribal
Instinct), polskou Santa Caterinu (In Camera), matku výborného
překážkáře Santo Cerro, vítězku Ceny hřebčína Napajedla
Serenu (Rainbows For Life), maďarskou Shilu (Alwuhush),
matku listed vítězky Suhanó, dále sprinterku Wanillcu (Strategic
Prince), zimní královnu White Angel (Dark Angel) a také
dvojnásobnou listed vítězku Yuccu (Ivan Denisovich). I když
tedy českým chovem prolétl jako létavice, připustil kvalitní klisny
a bude zajímavé sledovat, jak si na dráze povedou jeho v Česku
narození potomci. A jak na Shamalgana vzpomínají ve
Střelicích?
„V životě se člověk potkal s mnoha koňmi, ale jsou koně, na
které se nezapomíná a jedním z nich byl Shamalgan – kůň s
ohromným charakterem a srdcem bojovníka, který šel do všeho
naplno. Přestože k němu osud nebyl vždy příznivý, na lidi
nezanevřel a měl je rád. Bylo nám ctí s ním společně prožít
alespoň rok. Bohužel nás na druhou stranu mrzí, že nebyl
českými chovateli plně využit. Nyní se můžeme těšit alespoň na
„Shamyho“ potomky.“ Dále paní Andrea Pavlů z HS dodává:
„Pro nadcházející sezonu se nám podařilo nominovat velmi
slušného nástupce Shamalgana. Je jím hřebec s působivým
finišem - Eagle Top (Pivotal - Gull Wing, In the Wings), který
dokázal konkurovat koním patřícím do nejvyšší společnosti
anglického turfu.“

Andrea Pavlů a Shamalgan, foto: Tereza Pavlů

Shamalganovi potomci
V roce 2017 se na dráze představilo 6 Shamalganových
dvouletých, z nichž pouze tři absolvovali více než 2 starty. Zatím
nejúspěšnějším potomkem je hřebec Anima Rock (z Carnet de
Bal po Kingsalsa), který celý rok držel obdivuhodnou formu, když
z 8 startů skončil nejhůře pátý při debutu. V dalších 7 startech
byl jednou třetí, čtyřikrát druhý (včetně dostihu kategorie listed) a
dvakrát zvítězil. Po vítězství v dostihu classe 1 byl prodán za
210 000 euro do Kataru, kde dále pokračuje ve výborných
výsledcích. Získal francouzský rating 43 kg a vydělal již téměř
100 000 euro. Úspěšná je také klisna Aiyana Rose (z Bint
Makbul po Makbul), která ve dvou letech z 6 startů vytěžila 2
vítězství a 3 umístění a letos jako tříletá s přehledem ovládla
dostih kategorie classe 1. Francouzský handicaper ji ocenil
ratingem 42,5 kg a příští start by již měla absolvovat v dostihu
kategorie listed. Nadějně se pak jeví i snadný vítěz dostihu
classe 2 z Deauville Epic Adventure (z Larafale po Lion Heart),
který zatím absolvoval pouhé 2 starty. Jeho pravá sestra
Efelgane byla následně vydražena na dražbě ročků za velmi

solidních 50 000 euro. Není tedy divu, že takové výsledky
posunuly Shamalgana opět do hledáčku francouzských
chovatelů.
A kruh se uzavírá
Toho se rozhodl využít Shamalganův majitel a poslal jej znovu
na dražbu do Deauville. Již po šesté se tak postavil do
dražebního ringu společnosti Arqana a popáté změnil majitele.
Za 135 000 euro jej vydražil Simon Springer, majitel Dabirsima,
jednoho z nejlepších francouzských plemeníků - debutantů.
Shamalgan se tak vrátil do rodné Francie a nový domov našel
v Haras de Grandcamp. Na otázku, jak se mu v novém působišti
daří, ochotně odpověděl majitel hřebčína, pan Eric Lhermite:
„Shamalgan se na nové prostředí adaptoval velmi dobře a
personál si jej rychle oblíbil pro jeho nenáročnou a příjemnou
povahu. Hned od příchodu do hřebčína mu nahlašují klisny nejen
francouzští, ale i italští chovatelé. Jsme nadšení, že jsme jej
mohli pro tuto sezonu přivítat mezi námi!“ A tak už jen zbývá
popřát, ať se ti i nadále daří, Shamy!

Dux Scholar vítězí v Bratislavské míli 2013, foto: Zenon Kisza – galopp-reporter.cz

S Dux Scholarem přichází krev
Green Deserta
Jaroslav Fabris
Jedním ze zajímavých nováčků mezi českými plemeníky je DUX
SCHOLAR, který bude působit v centru Darhorse. Kromě kvalitní
dostihové kariéry se totiž může pochlubit i mimořádně
zajímavým původem, když je aktuálně jediným českým
plemeníkem z populární linie Green Deserta.
Dostihová kariéra Dux Scholara byla velice pestrá. Zahájil jí jako
dvouletý na anglických drahách a v říjnu vybojoval dvojici
umístění v dostizích kategorie Gr.3, přičemž ve druhém případě
mu k vítězství scházel pouhý nos. Jako tříletý bodoval především
na distanci 2000 metrů, když zásluhou dobré koncovky zvítězil
v listed a skončil druhý v Gr.3. V zimě následovala jeho
premiérová cesta do Dubaje, kde v Zabeel Mile (Gr.2) vybojoval
třetí příčku.
Jako čtyřletý poprvé zamířil do Česka k trenéru Arslangireji
Šavujevovi, pod jehož vedením se uvedl vítězstvím
v Bratislavské míli. Následně sice v Karlových Varech přišel o
středoevropskou neporazitelnost, ovšem jednalo se zřejmě o
historicky nejkvalitnější český dostih. Zvítězil totiž dvojnásobný
Gr.3 vítěz Green Destiny, za nímž se s odstupem ½ délky
podělili o druhé místo právě Dux Scholar s Gr.2 vítězem
Mikhailem Glinkou. Stříbrný skončil také v největší německé míli
Oettingen-Rennen (Gr.2) a především na Arc mítinku v Prix
Daniel Wildenstein (Gr.2). V zimě znovu zamířil do Dubaje, kde
zvítězil v kilometrovém sprintu. Jednalo se sice „pouze“ o
handicap, ale podle hodnocení Racing Postu vyběhl formu o
hodnotě 115 liber, čímž vyrovnal své maximum.
Na začátku léta 2013 se vrátil k Arslangireji Šavujevovi a
v Bratislavské míli i Velké ceně Prahy s přehledem splnil roli
favorita. Na Arc mítinku tentokrát zamířil do Gr.1 Prix de la Foret,
v níž mu ze čtvrté příčky scházely na druhé místo jen dva krátké
krky. Následovala další dubajská zima, během níž se mu znovu
nejvíce dařilo na distanci 1000 metrů, když skončil třetí v Gr.3.
Po bezmála dvouleté pauze se na druhá vrátil ještě zkraje roku
2016, ale po dvou neúspěšných dubajských startech kariéru
definitivně ukončil.
Jako dvouletý tedy Dux Scholar ukázal ranost. V dalších letech
pak přesvědčoval o své tvrdosti, protože kvůli pravidelným
cestám do Dubaje neměl v letech 2011 až 2014 pauzu delší než
3 a ½ měsíce, a přesto dokázal pravidelně opakovat kvalitní
výkony. Vždyť hned šestkrát během tohoto období dosáhl na
Racing Post Rating 115 liber. Stejně kvalitní formu navíc vyběhl
na kilometru i dvojnásobné distanci, což je na této úrovni jev
takřka nevídaný. Třídou se navíc může s ostatními plemeníky
působícími v centru Darhorse směle měřit. Mikhail Glinka dosáhl
rovněž maximálně na RPR 115 liber, Majestic Missile získal RPR
117 liber a Zazou si dvakrát vysloužil RPR 119 liber. Podle počtu
forem přes RPR 115 liber je na tom Dux Scholar každopádně
nejlépe. Tuto hranici navíc poprvé překonal jako tříletý
v červenci, zatímco Zazou jí pokořil až na jako čtyřletý
v listopadu a Mikhail Glinka dokonce až v pěti letech.
Otcem Dux Scholara je Oasis Dream. Začněme ale u jeho otce
Green Deserta. Vítěz July Cupu dal totiž bezmála stovku blacktype vítězů a řada z nich je sama úspěšnými plemeníky. Z nich
kromě Oasis Dreama září především Cape Cross, z jehož
potomků si zaslouží vypíchnout především Sea The Stars,
Golden Horn a Ouja Board. Přestože sám Green Desert je tedy
především nositelem rychlosti, nejúspěšnější potomci Cape
Crosse slavili úspěchy na vytrvaleckých distancích. Produkce
Oasis Dreama je ale přeci jen kratší. Sám Oasis Dream získal

trojici Gr.1 vítězství na distancích do 1200 metrů. První z nich
vybojoval už jako dvouletý v Middle Park Stakes. O rok později
napodobil svého otce triumfem v July Cupu a ještě suverénnější
byl jeho úspěch v kilometrovém Nunthorpe Stakes.
V chovu působí od roku 2004 a podle počtu black-type vítězů už
svého otce překoval. O jeho popularitě dobře svědčí vývoj jeho
připouštěcího poplatku, který začal na 25.000 liber, přičemž
v letech 2011 a 2012 se vyšplhal až na 85.000 liber. Zatím dal
15 Gr.1 vítězů, z nichž zvláštní zmínku zasluhují především
šestinásobná Gr.1 vítězka Midday, která se jako vytrvalkyně
přeci jen z produkce Oasis Drema trochu vymyká, a Muhaarar.
Ten během sezóny 2015 zvítězil ve čtveřici Gr.1 sprintů a kariéru
plemeníka zahájil s poplatkem 30.000 liber, takže očekávání jsou
od něj značná.
Zvlášť když Oasis Dream už dokázal, že je dobrým otcem
plemeníků. Z jeho synů v chovu nejvíce září Showcasing, který
dal vítězku dvou sprinterských Gr.1 Quiet Reflection. Jeho první
potomci se dostali na dráhu v roce 2014, kdy připouštěl za 4.500
liber, zatímco loni už byl jeho skok účtován na 35.000 liber. Také
další synové Oasis Dreama patří mezi začínající plemeníky,
přesto několik z nich dokázalo zanechat výraznou stopu i
v našem turfu. Power dal vítěze Velké jarní ceny Sir Suna,
Naagoos zase vítěze slovenské Velké jarní ceny Speed
Machina, Arcano je otcem vítězky Svatováclavské ceny
Anitschky a v jedničkách se neztratily ani dcery Approva Mayda
a Nazma.
Důvody, proč Dux Scolar dokázal prostát i dvoukilometrovou
distanci, najdeme na mateřské straně jeho rodokmenu. Matka
Alumni totiž jako tříletá v květnu zvítězila v Chesteru na distanci
2300 metrů. Ještě hodnotnější výkon ale podala při srpnovém
výletu do Francie, protože v Gr.3 v Deauville jí z šestého místa
dělily od vítězky pouhé 2 délky. Trojice polosourozenců Dux
Scholara byla spíše průměrná, když dosáhli na RPR od 80 do 86
liber. Nutno ovšem dodat, že jejich kariéry byly poměrně krátké,
když například pravá sestra Almoner vyběhla jen čtyřikrát a
kariéru zakončila vítězstvím. Zato bába Ajuga dala čtveřici blacktype koní včetně grupových vítězů Prolixe a Bad Bertrich Againa.
Z českého pohledu stojí za zmínku také skutečnost, že mezi její
potomky patří také vítězku obou našich dámských klasik a
držitelka titulu Kůň roku 1993 Ajanta.
Zastavme se také u otce Alumni a tedy mateřského otce Dux
Scholara Selkirka. Oasis Dream má totiž s dcerami Selkirka
výborné statistiky. V databázi Racing Postu nalezneme 36 koní,
které jsou produktem tohoto nicku, a 75 % z nich dokázalo
zvítězit. Vyšší úspěšnost má Oasis Dream pouze ve spojeních,
které byla testována maximálně na 13 potomcích. Celkem těchto
36 potomků získalo na dotacích 1.448.273 liber (průměr na koně
40.229,81 liber), přičemž podobné cifry s dcerami žádného
jiného plemeníka Oasis Dream nedosáhl.
Dux Scholar má tedy předpoklady, aby se zařadil k našim
nevyhledávanějším plemeníkům. Podle třídy totiž patří
k nejlepším, přičemž na jeho straně je také ranost a tvrdost. Asi
ještě výrazněji než výsledky zaujme svým původem. Je totiž
pokračovatelem mimořádně úspěšné linie, která v českém chovu
aktuálně nemá jiné zastoupení. To vše navíc podtrhuje kvalitní
exteriér. Co se týče distančních očekávání, tak přestože Dux
Scholar zvládl i dva kilometry, většina jeho potomků
pravděpodobně najde optimum na kratších distancích.

Amico Fritz novým plemeníkem
v Napajedlích
Ondřej Blahník
Pro letošní sezónu má náš přední Hřebčín Napajedla jednu
posilu a tím je elitní německý sprinter AMICO FRITZ.
Ten v minulém roce působil ve francouzském hřebčíně Haras
d'Emyl, před tím od roku 2013 v Gestüt Harzburg. V německém
chovu orientovaném více na vytrvaleckou produkci však nedostal
příležitost, a proto ho na dráze dosud reprezentovalo minimum
potomků.
Z nich se ve Francii nejlépe ukázali dvojnásobná vítězka
Cajamarca, která si na krátkých tratích vyběhala rating 33 kg, a
taktéž ve sprintech několikrát umístěný Bajazzo vlastnil
handicap 36 kg. U nás přešla do povědomí především jeho
dcera LOVE CONNECTION, která vyhrála jedničkovou Cenu
Masise a pak si poradila i s nejlepšími vrstevnicemi v Ceně zimní
královny, za což obdržela titul Nejlepší dvouletá klisna.
Tím si u nás Amico Fritz udělal dobrou reklamu, a asi proto ho
jeho majitel Marian Ziburske přesunul do Napajedel. Pro jeho
úspěšný vstup do našeho chovu pak neváhal vypsat zajímavé
bonusy. Od 100.000 korun pro majitele prvního vítězného
potomka ze zdejšího působení až po rovný milión pro potomka,
který by uspěl v black type na západ od našich hranic. Při
připouštěcím poplatku 25.000 za březí klisnu je to jistě motivace.
Otcem Amico Fritze je syn Nureyeva Fasliyev. Ten po úspěšné
kariéře ve dvou letech, kdy vyhrál Phoenix Stakes (Gr.1) v
Leopardstownu a Prix Morny (Gr.1) v Deauville a stal se tak
evropským šampiónem dvouletých pro rok 1999, zamířil do
chovu. V něm byl dle očekávání především otcem raných a
rychlých koní. Carry On Katie vyhrála Cheveley Park Stakes
(Gr.1), mezi dvouletými byli úspěšní i druhý z Racing Post

Trophy City Leader a druhá z Prix Morny Much Faster. Asi
nejtřídovějším potomkem byl specialista na 1000 metrů Chineur,
který vyhrál na Royal Ascotu King Stand Stakes, které tehdy
ještě měly status Gr.2. Najdeme ale i několik potomků Fasliyeva,
kteří uspěli na black type scéně na vytrvaleckých tratích.
Matka
Arctic
Appeal
(Ahonoora)
běhala
začátkem
devadesátých let sprinty, kde sice jednou obdržela rating 94 lb,
většinou se ale její handicap pohyboval něco nad 80 lb. V chovu
dala kromě Amico Fritze několikrát na německé black type scéně
umístěnou Arlecchinu a Arlekinadu, která v chovu uspěla
vítězkou German 1000 Guineas Ajaxanou.
V barvách svého chovatele Alexandra Pereiry začal Amico Fritz
běhat od tří let ve Francii pod vedením tamního trenéra HenriAlexe Pantalla. Na black type scéně se však prosadil až jako
čtyřletý, kdy ve Fontainebleau vyhrál Listed na 1100 metrů. Další
jeho velké triumfy přišly v Německu, kde vyhrál Benazet
Rennen (Gr.3, 1200 m), Silberne Peitsche (Gr.3, 1300 m) i
největší německý sprint Goldene Peitsche (Gr.2, 1200 m) v
Baden Badenu. Dvakrát se zúčastnil i Golden Jubilee (Gr.1,
1200 m) na Royal Ascotu, kde získal páté a šesté místo.
Přichází k nám tedy plemeník s velmi dobrou třídou i původem,
který i díky tomu, že bude působit v našem předním hřebčíně,
může ovlivnit náš chov. Podle sdělení vedoucí Hřebčína
Napajedla Martiny Benkové dostane řadu zajímavých klisen,
jako je sprinterka Waka Laura, vytrvalá Greek Wedding,
prověřené matky Rabbit Montjeu a Sweet Answer nebo Lailah,
která je jediným potomkem Relaxed Gesture. Dobrou podporu
dostane i od svého německého majitele a dalších chovatelů.

Amico Fritz (zvenčí) při těsném vítězství v kolínském Silberne Peitsche, foto: amocofritz.fr

Shamalgana střídá Eagle Top
Ondřej Blahník
V minulé sezóně působil v Hřebčíně Střelice Shamalgan. Kůň
výborné třídy, který se po krátkém působení ve francouzském
chovu opět vrátil na dráhu. Domácí chovatelé mohli využít jeho
služeb jednu sezónu. Nedávno byl totiž opět prodán do Francie.
Jeho tamní první ročník se totiž ukazoval nadějně.
Hřebčínu Střelice se ale již před tím podařilo angažovat dalšího
plemeníka, který měl na dráze vysokou úroveň. Tím je EAGLE
TOP. Na rozdíl od Shamalgana, který byl mílařem, se ale jedná
o typického vytrvalce.
V tréninku Johna Gosdena začal běhat až ve třech letech, svůj
debut v Newbury ale hned vyhrál. Největší úspěchy však dosáhl
na dráze v Ascotu. Ve svém třetím životním startu opanoval
King Edvard VII Stakes (Gr.2) na 2400 metrů na mítinku Royal
Ascot. Na téže dráze pak startoval v největším srovnávacím
dostihu na 2400 metrů v Británii v King George VI and Queen
Elizabeth Stakes (Gr.1), kde stačil na čtvrté místo. Dostih tehdy
ovládla vítězka Oaks Taghrooda, která sezónu zakončila třetí
příčku v Prix de l'Arc de Triomphe. Eagle Top pak již do konce
sezóny nestartoval.
Na dráze se opět objevil jako čtyřletý a nadále byl věrný distanci
2400 metrů. Na Royal Ascotu tentokrát nastoupil do Hardwicke
Stakes (Gr.2), kde sice nestačil na suverénního Snow Sky, ale v
závěrečných metrech porazil Postponeda. S ním se střetnul i v
dalším startu v King George VI and Queen Elizabeth Stakes.
Zde s ním svedl velký souboj, zůstal ale o nos poražen. Snow
Sky na ně tentokrát nestačil. Z Postponeda se stala hvězda
prvního formátu. Vyhrál dalších pět dostihů v řadě. Již v další
sezóně patřilo k jeho největším úspěchům prvenství v Dubai
Sheema Classic, Coronation Cupu v Epsomu a International
Stakes v Yorku. Vše Gr.1.

Eagle Top na konci sezóny neuspěl v Prix de l'Arc de Triomphe
a jako pětiletý absolvoval ještě dva starty, v kterých ale rovněž
neuspěl.
Otcem Eagle Topa je veleúspěšný plemeník Pivotal. Ten byl
sice na dráze výborným sprinterem, jako plemeník je však
univerzální. Mezi jeho úspěšné potomky patří jak výborný
sprinter Kyllachy nebo Excelent Art, který patřil k nejlepším
mílařům v Evropě, tak vítěz Dubai World Cupu African Story
nebo Farhh, který vyhrál mílové Locking Stakes i Champion
Stakes na 2000 metrů.
Mezi jeho nejúspěšnější potomky patří i dvojnásobná Oaks
vítězka Sariska. Ta je navíc polosestrou matky Eagle Topa Gull
Wing. Dcera vítěze Breeders' Cup Turf In The Wings běhala na
vytrvaleckých tratích a dokázala uspět na Listed scéně. V chovu
dala ještě úspěšné Eagle Topovi bratry. The Lark vyhrál Gr.2 na
2900 metrů v Doncasteru, pro Wings Of Desire byl vrchol
kariéry start v King George VI and Queen Elizabeth Stakes, v
němž stejně jako Eagle Top skončil druhý. Vítězem byla hvězda
posledních let Highland Reel.
Eagle Top připouštěl loni svoji první sezónu na Hedgeholme
Studu za 3.000 Ł. Jedná se o plemeníka s velmi dobrou třídou.
Je synem významného plemeníka, který sám dal několik
dobrých plemeníků a je z kvalitní rodiny. Dá se předpokládat, že
bude předávat vytrvalost. Nikoli však ranost. Sám začal stejně
jako jeho bratr Wings Of Desire kariéru až ve třech letech. Jejich
bratr The Lark sice běhal i jako dvouletý, ale až v říjnu, kdy
absolvoval dva starty, z nichž druhý vyhrál.
Připouštěcí poplatek Eagle Topa byl stanoven na 26.000 Kč za
březí klisnu, což koni jeho kvalit odpovídá a určitě je posilou pro
domácí chov.

Eagle Top pří vítězství v King Edward VII Stakes na mítinku Royal Ascot, foto: skysports.com

Tour po irských hřebčínech
proběhla úspěšně
V termínu od 11. 1. 2018 do 14. 1. 2018 se 39 členů
ČSCHPMDK, ale i dalších zájemců z ČR i SR, zúčastnilo Tour
po irských hřebčínech pod hlavičkou ČSCHPMDK. Dny
otevřených dveří pořádali irské hřebčíny ve spolupráci s ITM.
Během 4 dní se podařilo navštívit 10 hřebčínů a dostihový den.
V pátek to byli večerní dostihy v Dundalku na all-weather
povrchu. Závodiště v Dundalku bylo otevřeno před několika lety
a je ideální pro večerní dostihy, a to i v zimě. Tribuna je
prosklená a divákům i v zimním období nabízí veškerý komfort.
Po skončení dostihů v devět hodin ještě následují dostihy chrtů a
poté diskotéka až do téměř ranních hodin.
Z hřebčínů jsme navštívili všechny nejvýznamnější jako
Coolmore stud, Aga Khan stud, Irish National stud, Ballylinch
stud, Darley stud nebo Rathbarry stud. Z hřebců se představili
např. Galileo, Australia, Camelot, Rock Of Gibraltar,
Acclamation, Sea The Stars, Lope De Vega, Shirocco,
Skolohkov, Churchill, Gleneagles, Carravaggio, Beat Hollow,
New Bay, Westerner, Fastnet Rock, Highland Reel, No Nay
Never, Harzand, Robin Des Champs, Getaway, Milan, Pour Moi,
Walk In The Park nebo Invincible Spirit. Nejvyšší připouštěcí

poplatek má jistě Galileo, který je ale Privat, takže nejvyšší
oficiální poplatek má Sea The Stars 135 000 euro. Za 120 000
euro letos připouští Invincible Spirit. Viděli jsme ale i hřebce
s připouštěcími poplatky okolo 1000 euro.
Skupina z Česka a Slovenska byla největší, která se dní
otevřených dveří na zeleném ostrově účastnila, a tak budila
pozornost nejen dalších účastníků, ale i médií. Opětovný velký
zájem o cestu do Irska podle mě potvrdil zájem o chov
anglického plnokrevníka a dostihový sport ve střední Evropě a
věřím, že tato cesta byla pro většinu účastníků inspirativní a
přinesla řadu zajímavých podnětů pro jejich práci. Cesty se
účastnili jak aktivní účastníci jako majitelé, trenéři, funkcionáři,
chovatelé, tak i fanoušci dostihů a chovu anglického
plnokrevníka. Mrzí mě snad jen poměrně nízká účast
profesionálních chovatelů, pro které by takovéto zájezdy měli být
především. Na závěr bych chtěl poděkovat ITM a irským
hřebčínům za uspořádání dní otevřených dveří a všem kolegům
za pomoc při organizaci tour.
Ing.Tomáš Janda
Sekretář ČSCHPMDK

V Coolmoru působící Australia bude mít letos na dráze první potomky, foto: Tomáš Jarolímek - http://nacelnik88.rajce.idnes.cz/

PLEMENÍCI 2018
Ondřej Blahník
V půlce února začne nová připouštěcí sezóna. Nabízíme tedy
přehled dosud známých plemeníků, kteří u nás budou působit.
Seznam vychází z oficiálního seznamu Jockey Clubu, když jsou
v něm zahrnuti plemeníci, u kterých bylo požádáno o licentaci.
AGE OF JAPE (POL) nar. 2006
Jape (USA) - Age Of Gold (GB) (Belmez (USA))
Přední vytrvalec středoevropského regionu. Vítěz české
trojkoruny i Slovenského derby. Vítěz Velké ceny Slovenska. Po
přechodu na překážky uspěl v dostizích přes proutěné překážky
v Itálii.
Otec Jape dal v Polsku řadu výborných vytrvalců a jeho
potomstvo se velmi dobře uplatnilo i na překážkách. Matka Age
Of Gold, jejíž rodina byla kdysi úspěšná ve Francii, dala ještě
několik překážkářů, když nejlepším z nich byl Age Of Luck
umístěný v Poháru Josefa Váni ve Varech.
Do chovu byl zařazen v roce 2015, kde dostává výraznou
příležitost.
Působí v chovu Miroslava Ševčíka ve Vlachovicích, kde připouští
za 15 000 Kč. Klisny s GH nad 80 kg stojí připuštění 10 000 Kč.
Hodnocení: Na rovinách byl sice úspěšný jen ve
středoevropském regionu, se svojí výkonností by však mohl
dosáhnout i na Listed úroveň. V nabídce je řada lepších
rovinových plemeníků, pro potomstvo, které by mělo jít
překážkovým směrem, je však dobrou volbou. Dá se očekávat,
že svým potomkům bude předávat vytrvalost i skokanské vlohy.

Připouštět začal v roce 2011 a na dráze se zatím ukázalo 18
potomků. V minulé sezóně si velmi dobře vedl sprinter Darien,
druhý z Ceny TRM při derby, a dvouletý Korfu, který je synem
výborné Kolymbie a vyhrál ve Varech, když byl před tím pátý v
Gerschově memoriálu. V minulých letech ho dobře reprezentoval
vítěz dvojkové míle v Karlových Varech Fabrisco a pátá z Jarní
ceny klisen Lacorana.
Působí v Hřebčíně Napajedla za 12.000 Kč za březí klisnu.
Klisny s GH 80-89,5 kg do r. 2014 (70,5 - 79,5 kg od r. 2015) za
8 000 Kč a klisny s GH 90 kg a více do r. 2014 (80 kg a více od
r. 2015) za 5 000 Kč.
Hodnocení: Je polobratrem Gr.1 vítěze a sám vyhrál Listed.
Jeho výkonnost mohly ovlivnit zdravotní problémy, které se mu
během kariéry nevyhnuly. Z malého množství potomků ale dal
několik slušných koní.

AMICO FRITZ (GER) nar. 2006
Fasliev (USA) - Arctic Appeal (IRE) (Ahonoora (GB))
Přední sprinter v Německu, kde vyhrál Goldene Peitsche (Gr.2),
Benazet Rennen (Gr.3,) a Silberne Peitsche (Gr.3).
Otec Fasliev byl nejlepším evropským dvouletkem, jehož
potomstvo se uplatňovalo především na krátkých tratích. Matka
Arctic Appeal dala Gr.3 umístěnou Arlecchinu a matku vítězky
German 1000 Guineas Ajaxany.
V chovu debutoval v roce 2013 v Německu. Z toho působení
však vzešlo pouhých 6 startujících potomků, z nichž však dva
nechodili špatně ve Francii a Love Connection byla loni nejlepší
dvouletou klisnou u nás.
Nyní bude působit v Hřebčíně Napajedla za 25.000 za březí
klisnu.
20 000 Kč (za každou březí klisnu k 1.10.2018) v případě, že
majitel připustí tímto plemeníkem 2 a více klisen v r. 2018
15 000 Kč (za každou březí klisnu k 1.10.2018) v případě, že
majitel připustí tímto plemeníkem 4 a více klisen v r. 2018
17 500 Kč k 1.10.2018 za březí klisnu, vítězku I. kategorie a výš
Bonus pro majitele potomka Amico Fritz:
100 000 CZK pro majitele 1. vítěze narozeného z připouštění v
ČR
200 000 CZK pro majitele 1. vítěze dostihu listed kategorie a výš
mimo UK, IRE, GER a FR narozeného z připouštění v ČR
1 000 000 CZK pro majitele 1. vítěze dostihu blacktype v UK,
IRE, GER a FR narozeného z připouštění v ČR
Hodnocení: Plemeník s velmi dobrou dostihovou třídou, který
ale zatím nebyl výrazně využit v chovu. Na dráze ho
reprezentuje minimum potomků, ti se ale ukazují velmi nadějně.
Měl by být přínosem českého chovu.

Blue Coral, foto: napajedlastud.cz
BRETIGNY (FR) nar. 1992
Sadler´s Wells (USA) - Baiser Vole (USA) (Foolish Pleasure (USA))
Na dráze se výrazně neprosadil. Má však velmi dobrý původ. Je
synem legendárního plemeníka Sadler´s Wells a francouzské
klasické vítězky Baiser Vole.
Od roku 1998 působil v nizozemském chovu, kde dal několik
velmi dobrých koní. U nás, kde působí od roku 2005, se však
nijak zvlášť neprosadil. Jeho nejlepším potomkem na našich
drahách byl dvojkový vítěz Golden Rain holandského chovu.
Připouští minimum klisen.
Působí v chovu Stanislava Rimkeviče v Zahájí.
Hodnocení: Připouští již jen pár klisen svého majitele a na
zdejší chov má minimální vliv.

Sledujte Facebook Tipařova palce

BLUE CORAL (IRE) nar. 2004
Grand Lodge (USA) - Pharmacist (IRE) (Machiavellian (USA))
Přední český mílař. Dvojnásobný vítěz Velké ceny Prahy a
Listed vítěz v Itálii.
Polobratr vítěze Breeder's Cup Turf Red Rockse.

facebook.com/tiparuvpalec

CAMILL (IRE) nar. 2004
Monsun (GER) - Classic Light (IRE) (Classic Secret (USA))
Prosadil se až jako starší, kdy ve střední Evropě patřil k
nejlepším vytrvalcům. V ČR vyhrál Velkou cenu českého turfu a
dvakrát Zlatý pohár, na Slovensku Velkou cenu Slovenska.
Je synem výborného německého plemeníka Monsuna. Matka
dala několik úspěšných koní v Holandsku.
Do chovu byl zařazen v Napajedlích v roce 2012, ale dal jen
minimum potomků, z nichž se na rovinách žádný výrazně
neprosadil. V loňském roce ho ale velmi dobře reprezentoval
nadějný čtyřletý steepler Medic, který vyhrál Cenu ČASCH.
Minulé roky připouštěl v Polsku a nyní stojí u Ludvíka Hesse v
Hájku.
Hodnocení: Pozdní vytrvalec se dokázal uplatnit jen v našem
regionu. Na rovinách sice jeho potomstvo neuspělo, jeho
uplatnění ale může být na překážkách.
CHARDONNEY TCHEQUE (FR) nar. 2008
One Cool Cat (USA)-Genevale (FR) (Unfuwain (USA))
Patřil k našim nejlepším mílařům. Čtyřikrát vyhrál Velkou
květnovou, ale triumfoval i v Listed v Itálii. Jeho optimum bylo o
něco kratší než jeho polobratra Shamalgana, když uměl velmi
dobře 1400 metrů.
Jeho otec One Cool Cat se totiž ve třech letech věnoval
sprintům. Úspěšný však byl především ve dvou letech, kdy v
Irsku vyhrál dva Gr.1. Jako plemeník však propadl a nyní působí
v Koreji.
Loni debutoval v Hřebčíně Napajedla. Jeho připouštěcí poplatek
je 12.000 Kč za březí klisnu.
Klisny s GH 80-89,5 kg do r. 2014 (70,5 - 79,5 kg od r. 2015) za
8 000 Kč, klisny s GH 90 kg a více do r. 2014 (80 kg a více od r.
2015) za 5 000 Kč.
Hodnocení: Na dráze dosáhl Listed úrovně. Přesun do Francie
jeho polobratra Shamalgana, jehož první ročník se ukazuje velmi
nadějně, by pro něj měl být výhodou. Již loni připustil několik
zajímavých klisen.

Matka Alumni je vítězkou Cheshire Oaks (Listed). Její matka
Ajuga dala dva grupa vítěze, u nás je však známa jako matka
naší klasické vítězky Ajanty.
V chovu letos debutuje v Hřebčíně DAR za 22.000 Kč za březí
klisnu.
Hodnocení: Je to kůň s velmi dobrou kariérou a syn předního
evropského plemeníka. Měl by být další posilou našeho chovu.
EAGLE TOP (GB) nar. 2011
Pivotal (GB) - Gull Wing (IRE) (In The Wings (GB))
Jako tříletý vyhrál na Royal Ascotu King Edvard VII Stakes
(Gr.2), více se proslavil o rok později, kdy v King George VI And
Queen Elizabeth Stakes (Gr.1) svým úderným finišem jen těsně
nestačil na Postponeda, který od té doby vládnul na distancích
2400 metrů.
Otec Pivotal je veleúspěšný plemeník, který dal řadu výborných
koní. Mezi jeho 26 Gr.1 vítězi můžeme jmenovat vynikajícího
sprintera Kyllachy, mílaře Excelent Art, vítěze Dubai World Cupu
African Story nebo výborného středotraťaře Farh. Jeho dcerou je
i vítězka Epsom Oaks Sariska, která je i polosestrou matky
Eagle Topa Gull Wing. Ta dala v chovu další úspěšné Eagle
Topovi bratry. Wings Of Desire byl také druhý v King George VI
And Queen Elizabeth Stakes, The Lark vyhrál Gr.2.
V chovu začal působit loni v Británii za 3.000 Ł.
Letos bude jeho působištěm Hřebčín Střelice, kde bude
připouštět za 26.000 Kč za březí klisnu.
Hodnocení: Velmi dobrá kariéra na ostrovech a vynikající
původ. Jako od vytrvalce od něj lze čekat pozdější produkci.
Sám začínal kariéru až ve třech letech.

DURANTE ALIGHIERI (GB) nar. 2008
Galileo (IRE) - Puce (GB) (Darshaan (GB))
Jeho kariéra moc oslnivá není. V Británii absolvoval tři starty a
ten poslední na vytrvalecké distanci jako tříletý vyhrál. Byl to ale
jen handicap class 5 a za to dostal rating 75 lb, což by nestačilo
ani na naší špičku.
Původ má ale dobrý. Jeho otcem je v dnešní době suverénně
nejlepší evropský plemeník Galileo a matka Puce dala před ním
dva potomky úspěšné na black type scéně, z nichž úspěšnější
Pongee vyhrála ve čtyřech letech Lancashire Oaks (Gr.2) a
druhá byla v Yorkshire Oaks (Gr.1). Možná proto byl Duarante
Alighieri prodán jako roček za 475.000 liber.
Do chovu byl zařazen v roce 2013 v Hřebčíně Napajedla. Na
dráze se uplatnili především potomci z chovu Rabbit Trhový
Štěpánov. Nejúspěšnější byl syn dvojkové vítězky Golden Sound
Golden Alighieri, který loni vyhrál Simsonovu cenu.
Působí v Chotouni u Václava Luky za 12.000 za březí klisnu.
Hodnocení: Dostihovou kariérou neoslní, ale původ má slušný.
Měl by být zdrojem vytrvalosti, ale jeho potomstvo se ukazuje již
ve dvou letech.
DUX SCHOLAR (GB) nar. 2008
Oasis Dream(GB) - Alumni(GB) (Selkirk(USA))
U nás patřil k elitním mílařům, když vyhrál Velkou cenu Prahy a
dvakrát Bratislavskou mílu. Hodnotnější jsou ale jeho výkony v
zahraničí, kde byl druhý v Oettingen-Rennen (Gr.2) v Baden
Badenu a především v Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) na Arc
mítinku v Longchamp. Stejná umístění získal ještě při svém
britském angažmá v dostizích Gr.3. Na sklonku kariéry běhal
především sprinty v Dubai, kde byl třetí v Gr.3 na 1000 metrů.
Otec Oasis Dream patří v Británii mezi přední plemeníky. Mezi
jeho 15 Gr.1 vítězi najdeme jak výborné sprintery jako Prohibit
nebo Muhaarar, tak vítězku Yokshire Oaks Midday.

Eagle Top, foto: hrebcinstrelice.cz
EGERTON (GER) nar. 2001
Groom Dancer (USA) - Enrica (GB) (Niniski (USA))
Patřil k předním vytrvalcům v Německu, o čemž svědčí druhá
místa z Grosser Preis von Baden (Gr.1) a Preis von Europa
(Gr.1).
Otec Groom Dancer je úspěšný francouzský plemeník. Matka
Enrica dala i vítězku Preis der Diana (Gr.1) Enoru.
Působit v chov začal v roce 2009 v Hřebčíně Napajedla a hned v
prvních ročnících měl dva velmi dobré koně. Taggerton vyhrál
slovenský St Leger a o rok později Love Me Slovenské derby.
Loni vyhrál Smiling maďarského "zimního favorita". Jeho potomci
jsou úspěšní i na překážkách, kde zaujal především maďarský
Diplomata, který byl druhý v Křišťálovém poháru i v Gran Corsa
Siepi di Milano (Gd-1). V Itálii uspěl i Talent.
Působí v Hřebčíně Napajedla za 23.000 Kč za březí klisnu.
Klisny s GH 80-89,5 kg do r. 2014 (70,5 - 79,5 kg od r. 2015) za
15 000 Kč a klisny s GH 90 kg a více do r. 2014 (80 kg a více od
r. 2015) za 12 000 Kč.
Hodnocení: Měl velmi dobrou výkonnost. V našem chovu již dal
dva klasické vítěze na vytrvaleckých tratích a jeho potomstvo je
úspěšné i na překážkách. To je velmi dobrá vizitka.

FOUR NOBLE TRUTHS (IRE) nar. 2006

MARIYDI(IRE) nar. 2006

Sadler´s Wells (USA) - Yogya (USA) (Riverman (USA))

Kalanisi (IRE) - Mariyba (IRE) (Be My Guest (USA))

Vyběhl až ve čtyřech letech ve Francii a žádný zázrak to nebyl.
Ze čtyř startů byl nejlépe čtvrtý a jeho nejvyšší rating byl 31 kg,
což není žádná sláva.
Jeho otcem je legendární plemeník Sadler's Wells a on sám je
polobratrem několikanásobné Gr.1 vítězky Six Perfections, která
dokázala vyhrát i Breeder's Cup Mile.
Loni začal působit v hřebčíně Rúdník ve Vacenovicích u
Miroslava Kantka. Připouští za 10.000 Kč.
Hodnocení: Sice je polobratrem vynikající klisny, sám ale na
dráze nic nedokázal a ani exteriérem neoslní.

U nás se uplatnil ve vytrvaleckých dostizích. Vyhrál Velkou cenu
Slovenska, Zlatý pohár a dvakrát Cenu prezidenta.
Jeho otec Kalanisi by úspěšný především na distanci 2000
metrů, kde vyhrál Champion Stakes, ale uspěl i v Breeder's Cup
Classic. V chovu se uplatnil především jako otec překážkových
koní, z nich nejúspěšnější je vítěz Champion Hurdle Katchit.
Matka Mariyba neměla vysokou třídu. V její rodině se našlo pár
dobrých překážkových koní.
Mariydi byl zařazen do chovu v roce 2013 na Maksa Studu.
Zatím vyběhli jen dva jeho potomci a oba neúspěšně.
Připouští u Vítězslava Vandy za 8.000 Kč. Klisny, které měly GH
přes 75 kg nebo daly takového potomka, připouští za 5.000 Kč.
Hodnocení: Prokázal jen regionální výkonnost. Jeho uplatnění v
chovu by mělo být spíše u překážkové produkce.

GOD BLESS YOU (CZE) nar. 2006
Security Risk(USA) - Gold Palatia(USA) (Miswaki(USA))
Ve dvou letech byl třetí v Gerschově memoriálu, o rok později po
druhém místě v Memoriálu prof. Václava Michala byl pátý ve
Velké jarní. Později běhal na tratích okolo 2000 metrů, kde se
umístil v několika jedničkách. Vyhrál dvojku na 2400 metrů.
Otec Security Risk byl úspěšný v našem chovu. Z jeho potomků
je nejznámější výborná vytrvalkyně Vadeona.
Matka Gold Palatia běhala v USA a od 90. let působila v našem
chovu, kde dala řadu dobrých koní jako klasicky umístěnou
Goldpalomu nebo jedničkového vítěze Goldruna.
Debutovat v chovu začne v Neveklově u Romana Pokorného
s děleným připouštěcím poplatkem 2.000 Kč + 3.000 Kč.
Hodnocení: Patřil u nás sice mezi jedničkové koně, ale nijak
zvlášť nezářil. Takováto kariéra by neměla být vstupem do
našeho chovu. Bude spíš využíván pro klisny svého majitele.
MAJESTIC MISSILE (IRE) nar. 2001
Royal Applause (GB) - Tshusick (GB) (Dancing Brave (USA))
Již jako dvouletek bodoval v Británii na grupové scéně, později
patřil k širší špičce sprinterů, když jeho největším úspěchem bylo
vítězství v Gr.3 na 1000 metrů v Longchamp nebo třetí místo ve
stejně dlouhém Nunthorpe Stakes (Gr.1).
Jeho otec patřil již k výborným dvouletkům, když vyhrál Midde
Park Stakes (Gr.1) a později se stal jedním z nejlepších sprinterů
v Evropě, když v pozici favorita vyhrál Sprint Cup (Gr.1) v
Haydocku a v předešlém startu byl druhý v July Cupu (Gr.1). V
chovu pak dával potomky se značným distančním rozdílem. Od
výborných sprinterů až třeba po druhého v Melbourne Cupu.
Matka Tshusick dala ještě několik koní pohybujících se na black
type scéně
Majestic Missile začal působit v roce 2007 na irském Ballyhane
Studu, kde se jeho poplatek pohyboval od 5.000 do 3.000 euro.
Později přešel na Bucklands Farm & Stud, kde působil za 3.500
liber. V chovu dal několik sprinterů, kteří bodovali na Listed
scéně a u nás je jeho nejznámějším potomkem několikanásobný
jedničkový vítěz Mikesh.
Letos bude druhým rokem působit v Hřebčíně Darhorse v
Krabčicích za 18.000 Kč za březí klisnu.
Hodnocení: V Británii patřil k širší špičce sprinterů a v chovu dal
několik stejně zaměřených black type koní. V našem chovu by
měl být zdrojem rychlosti.

MEANDRE (FR) nar. 2008
Slickly (FR) - Penne (FR) (Sevres Rose (IRE))
Má vynikající dostihovou kariéru. Zpočátku běhal ve Francii, kde
jako tříletý vyhrál Grand Prix de Paris (Gr.1). O rok později přidal
Grand Prix de Saint-Cloud a německou Grosser Preis von Berlin.
Třetí byl v těsném doběhu Hong Kong Vase. Další sezónu přešel
do tréninku k Arslangireji Šavujevovi, pod jehož vedením získal
Preis von Europa a třetí místo v Grosser Preis von Baden. Ve
středoevropském regionu vyhrál Velkou cenu českého turfu a
Velkou cenu Slovenska.
Jeho otec Slickly byl výborný ve Francii na míli a středních
tratích. V chovu dal několik grupa vítězů, ale Meandre je jeho
daleko nejúspěšnější potomek. Matka Penne běhala vytrvalecké
dostihy, kde byla druhá v Listed. Kromě Meandra dala ještě
Listed umístěnou dceru.
Působit začal loni v Hřebčíně Napajedla, nejevil však zájem o
připuštění.
Hodnocení: Je to kůň na naše poměry s excelentní výkonností a
bylo by určitě dobré, kdyby se mu v chovu dařilo. Záležet bude
na tom, jak se vyřeší jeho problém. V hřebčíně ale věří, že by na
tom letos mohl být lépe.
MIDSHIPS (USA) nar. 2005
Mizzen Mast (USA) - Interim (GB) (Sadler's Wells (USA))
Zpočátku běhal v Británii, více se mu ale začalo dařit až v
Americe, kde vyhrál několik velkých dostihů na trávě včetně
Charles Whittingham Memorial Handicap (Gr.1, 2000 m).
Otec Mizzen Mast vyhrál Malibu Stakes (Gr.1, 1400 m) a dal
několik Gr.1 vítězů jak v Americe tak třeba vítězku Poule d'Essai
Des Pouliches Flotillu. Matka Interim dala kromě něj Listed
vítězku Principal Role nebo v USA v Gr.1 umístěného Staging
Post.
Midships začal v roce 2011 připouštět ve francouzském Haras
de Saint Arnoult za 3.000 euro, po dvou sezónách se stěhoval
do Krabčic. Loni se dobře ukázal dvouletý Finios, který byl třetí v
Gerschově memoriálu, a Luxia byla druhá v předzkoušce Oaks.
Připouští v hřebčíně Darhorse v Krabčicích za 16.000 za březí
klisnu.
Hodnocení: Na dráze ukázal velmi dobrou třídu. Jeho působení
v chovu ale zatím bylo poněkud nešťastné. Ve Francii nedostal
velkou příležitost a jeho několik potomků z prvního ročníku, kteří
se ukázali u nás, nepředvedli tolik, kolik se od nich asi čekalo.
Potomci narození z působení v Krabčicích se již někteří ukazují,
ale na hodnocení produkce to ještě nestačí.

tiparuvpalec.cz

MIKHAIL GLINKA (IRE) nar. 2007
Galileo (IRE) - Lady Karr (GB) (Mark Of Esteem (IRE))
Již jako dvouletý byl druhý v Criterium de Sait-Cloud (Gr.1, 2000
m), v dalších letech se specializoval na vytrvalecké dostihy. Jako
tříletý vyhrál Queen Vase (Gr.3, 3200 m) na Royal Ascotu, o rok
později Gr.2 na 2400 metrů v Dubai a již v českém tréninku Gr.3
na 2000 metrů v Baden Badenu.
Derby vítěz Galileo je momentálně nejlepším evropským
plemeníkem i otcem plemeníků. Matka Lady Karr sice na dráze
nezářila, ale je polosestrou Derby vítěze Sir Percy. Dala i u nás
známého Chicago, který v Británii na rovinách vlastnil i rating
102 lb a ukázal se i v několika lepších dostizích přes proutky,
než se jim začal plně věnovat v našem tréninku.
Mikhail Glinka začal připouštět v roce 2014 v hřebčíně Darhorse
v Krabčicích, kde dostal výraznou příležitost. Letos bude jeho
připouštěcí poplatek opět 30.000 za březí klisnu.
Hodnocení: Na dráze měl solidní výkonnost. Je synem otce
úspěšných plemeníků a i na mateřské straně jsou úspěšní koně.
Mezi dvouletými ho loni nejlépe reprezentovala dcera Corcovady
Cunami, která po vítězném debutu výrazně nepropadla ani v
Ceně zimní královny. Vypadá to však, že jeho potomstvo bude
pozdnější a více uvidíme v dalších letech.
MOONJAZ (GB) nar. 1997
Nashwan (USA) – Harayir (USA) (Gulch (USA))
Běhal vytrvalecké dostihy, ale nedosahoval zvláštní výkonnosti.
Jeho rating byl v Británii maximálně 95 lb. Ve Švýcarsku vyhrál
větší dostih.
Otec Nashwan vyhrál Derby. Z jeho potomků je nejznámější
vítěz Prix de l'Arc de Triomphe Bago a výborný vytrvalec Swain.
Matka Harayir je vítězkou 1000 Guineas. V chovu dala jednoho
Listed vítěze.
Moonjaz působí v chovu od roku 2005 a dal několik velmi
dobrých koní. Aztek patřil mezi naše nejlepší vytrvalce a Krasava
byla druhá v Českém derby. Aztek se loni prosadil i na
překážkách, kde vyhrál Křišťálový pohár. Na překážkách se
nadějně ukazoval Jesmoon a Al Jaz byl druhý ve Velké
pardubické.
Působí u rodiny Vocásků v Němčicích, kde připouští za 30.000
(+DPH) za březí klisnu.
Hodnocení: Svojí dostihovou kariérou neoslní, ale dal několik
velmi dobrých potomků, kteří uspěli ve vytrvaleckých dostizích i
na překážkách.

Moonjaz, foto: Šárka Votavová
POP ROCK (JPN) nar. 2001
Helissio (FR) - Pops (JPN) (Sunday Silence (USA))
Nejvíce se prosadil až jako starší, když jen těsně prohrál Japan
Cup a druhé místo má i z dalšího japonského Gr.1 Arima Kinen.
Stejné umístění získal i při účasti v Melbourne Cupu.
Otec Helissio lehce vyhrál Prix de l'Arc de Triomphe. V chovu
působil v Japonsku, kde však výrazně neprosadil. Kromě Pop
Rocka dal jen australského Gr.1 vítěze Helenuse. Matka Pops
dala několik dalších black type koní.
Pop Rock začal působit v chovu v roce 2011 v Hřebčíně
Napajedla. Jeho nejúspěšnějšími potomky jsou v St Leger u nás
nebo na Slovensku umístění Golden Devil a Montheu Third, v
Maďarsku skončila druhá v Oaks Alegorie, loni se mezi tříletými
klisnami neztratila mílařka Johanka. Na překážkách se loni
slušně ukazovala tříletá Apas Rocka.
Působí u rodiny Vocásků v Němčicích, kde připouští za 30.000
(+DPH) za březí klisnu.
Hodnocení: Asi i díky svojí mohutné postavě dozrával později,
pak však patřil v Japonsku na vytrvaleckých tratích k absolutní
špičce. V chovu dal zatím dva klasicky umístěné potomky a
vypadá to, že může být i dobrým překážkovým plemeníkem.
Působení v chovu tedy lze hodnotit pozitivně.

jandabloodstock.cz

POUVOIR ABSOLU (GB) nar. 2005

ROSENSTURM (IRE) nar. 2002

Sadler's Wells (USA) - Pine Chip (USA) (Nureyev (USA))

Monsun (GER) - Roseate Wood (FR) (Kaldoun(FR))

Běhal ve Francii na vytrvaleckých distancích, kde se prosadil
jako starší, když vyhrál několik Listed dostihů, ale byl i těsně
druhý v Gr.2.
Jeho otec Sadler's Wells byl jedním z neúspěšnějších
evropských plemeníků. Matka je pravou sestrou vítěze Prix de
l'Arc de Triomphe Peintre Celebre.
Pouvoir Absolu začal v chovu působit v roce 2013. Na dráze měl
zatím trojici tříletých, z nichž Mujahid Brave zvítězil již ve dvou
letech a loni byl druhý ve dvojkách na vytrvaleckých tratích na
Slovensku.
Připouští v Hřebčíně Napajedla za 16.000 za březí klisnu.
Klisny s GH 80-89,5 kg do r. 2014 (70,5 - 79,5 kg od r. 2015) za
10 000 Kč, klisny s GH 90 kg a více do r. 2014 (80 kg a více od
r. 2015) za 8 000 Kč.
Hodnocení: Původ má dobrý a i výkonnost byla slušná.
Zaměřoval se však až na supervytrvalecké distance a takoví
plemeníci se v cizině zpravidla více uplatňují v překážkovém
provozu.

Na Slovensku vyhrál Velků jarní cenu i Starohájské derby. Pak
se však zranil.
Dvojnásobný vítěz Preis von Europa Monsun patřil mezi výborné
plemeníky a dal celou řadu Gr.1 vítězů. Matka Roseate Wood je
Listed vítězkou a dala i Listed umístěného potomka.
Loni měl na dráze velkou hvězdu a tou byla Venillia, která
vyhrála EJC Middle a s velkou převahou Memoriál Josefa
Dolejšího ve Varech. Jedničkovými vítězkami jsou i Diana
Rosensturm, Rajči Šimon a Lust. Na překážkách uspěl v
jedničkovém krosu Vajgaros.
V Doubravanech u Vítězslava Vandy připouští za 18.000 za
březí klisnu. Klisny s GH nad 75 kg, nebo které daly takového
potomka, za 12.000 Kč.
Hodnocení: V našem regionu měl velmi dobrou výkonnost, kvůli
zranění se však nemohl prosadit více. V chovu si vede dobře,
když dal více jedničkových koní.

RAY OF LIGHT (IRE) nar. 1996
Rainbows For Life (CAN) - Topmost (IRE) (Top Ville (IRE))
Na našich drahách patřil mezi absolutní špičku. V klasickém
věku vyhrál Velkou jarní cenu, obě regionální derby i Velkou
cenu českého turfu. Jako starší Zlatý pohár.
Otec Rainbows For Life vyhrál dva Gr.1 dostihy v Kanadě. V
irském chovu dal jednoho Gr.2 vítěze, později se u nás stal
jednám z nejúspěšnějších plemeníků v historii. Matka Topmost
se na dráze neprosadila a Ray Of Light byl jejím nejlepším
potomkem.
Ray Of Light začal působit v chovu v roce 2002. Dal dva
jedničkové vítěze a na překážkách velmi dobrého Čáryraye.
Působí v chovu Miroslava Ševčíka ve Vlachovicích, kde připouští
za 5.000 Kč za březí klisnu.
Hodnocení: Ve své době byl u nás skoro neporazitelný. Z
pohledu black type úspěšných plemeníků v našem chovu to však
tolik neznamená. V chovu u nás působil jeho otec, který byl
několikanásobným šampiónem. On sám dal několik slušných
koní, ale je především zdrojem užitečných koní. S nižším
poplatkem je lákadlem pro méně ambiciózní chovatele.

SLEEPING INDIAN (GB) nar. 2001
Indian Ridge (GB) - Las Flores (IRE) (Sadler's Wells (USA))
Nejvíce se mu dařilo na distanci 1400 metrů, kde v Británii vyhrál
Gr.2 i Gr.3. Byl také čtvrtý v Breeder's Cup Mile.
Otec Indian Ridge vyhrál Gr.2 sprint v Ascotu. V chovu byl velmi
úspěšný a dal řadu Gr.1 vítězů, od sprintů po vytrvalce jako byl
před lety do Napajedel importovaný Relaxed Gesture, který se
bohužel ukázal jako neplodný. Matka Las Flores se umístila v
italských Oaks a dala několik grupa vítězů.
Sleeping Indian působil v britském chovu od roku 2007. Jeho
připouštěcí poplatek postupně klesl z 5.000 na 3.000 liber. Jeho
potomstvo je úspěšné především na sprinterských tratích, kde
dal dva Gr.3 vítěze.
Loni měl premiéru v českém chovu a letos bude opět působit v
Hřebčíně Skržice u Jana Filly, kde je jeho připouštěcí poplatek
stanoven na 20.000 za březí klisnu.
Hodnocení: Na dráze měl velmi dobrou třídu a v chovu také dal
několik koní úspěšných v Gr.3. Je určitě obohacením zdejší
nabídky a pro náš chov by měl být zdrojem rychlosti.

STORMY JAIL(IRE) nar. 2004

TULLAMORE (USA) nar. 2005

Stormy Atlantic (USA) - Jalisco (IRE) (Machiavellian (USA))

Theatrical (IRE) - Bungalow (USA) (Lord Avie (USA))

Patřil u nás ke špičce na kratších distancích. Jeho první starty
vypadaly působivě, pak měla jeho forma klesající úroveň.
Jeho otec Stormy Atlantic dal v Americe několik Gr.1 vítězů.
Matka Jalisko je umístěná v Listed a pochází z rodiny, která dala
dalšího u nás působícího plemeníka Sleeping Indian.
Do chovu byl zařazen v roce 2009. Po prvních dvou ročnících se
však více potomků objevilo až v loňském roce. Nejúspěšnější
byli potomci klisny Renaissance, Renesiee a především vítěz
Gerschova memoriálu Renny Storm, který uspěl i ve Francii.
Dvojkovou výkonnost měla Aurora. Loni patřil mezi špičku
dvouletého ročníku Quintero a Maková Panenka byla třetí ve
slovenské "Zimní královně".
Letos bude připouštět v Hřebčíně Napajedla za 20.000 za březí
klisnu.
Klisny s GH 80-89,5 kg do r. 2014 (70,5 - 79,5 kg od r. 2015) za
14 000 Kč, klisny s GH 90 kg a více do r. 2014 (80 kg a více od
r. 2015) za 12 000 Kč.
Hodnocení: Mezi nevelkým počtem startujících potomků měl
jednoho hodně dobrého a několik dalších slušných koní. Zatím
vypadá jeho působení pozitivně.

Vyhrál slovenskou Velkou jarní cenu a České derby. Jako starší
Velkou dubnovou a Memoriál Vlastimila Smolíka.
Otec Theatrical vyhrál Breeder's Cup Turf a druhý byl v Irish
derby. V chovu patřil mezi velmi dobré plemeníky a dal celou
řadu Gr.1 vítězů. Matka Bungalow je Gr.3 vítězkou, Tullamore je
jejím nejúspěšnějším potomkem.
Tullamore byl zařazen do chovu v roce 2013, žádný z jeho
potomků se zatím na startu neobjevil.
Nyní připouští v Radkově Lhotě u Milana Foukala za 3.000 +
8.000 za březí klisnu. Klisny s GH 80 kg a více 2.000 Kč + 4.000
Kč. Klisny z domácích rodin 2.000 Kč + 2.000 Kč.
Hodnocení: U nás patřil k absolutní špičce vytrvalců, v
konkurenci u nás působících plemeníků to však nestačí. V chovu
nedostal výraznou příležitost a nedá se očekávat, že by se nějak
zvlášť prosadil.

TIGER CAFE (JPN) nar. 1999
Sunday Silence (USA) - Seto Flowerian (AUS) (Bellotto (USA))
Byl druhý v japonské "Velké jarní", která se běhá na distanci
2000 metrů.
Jeho otec Sunday Silence je vítězem Kentucky derby a
několikanásobným japonským šampiónem plemeníků. Matka
Seto Flowerian dala ještě jednoho Gr.1 umístěného potomka.
Do chovu byl zařazen v roce 2008. Dal několik slušných koní,
jako třeba druhého ze St Legeru Starbucka. V Maďarsku patřili
ke špičce Sabato a Párduc.
Stejně jako loni připouští v Častolovických Horkách u Zdeňka
Mimry za 20.000 za březí klisnu.
Hodnocení: Dal několik slušných koní. Z příležitosti, kterou
dostal, se ale nezdá, že by v chovu zvlášť uspěl.

ZAZOU (GER) nar. 2007
Shamardal (USA) - Zaza Top (GER) (Lomitas (GB))
Byl druhý v německém derby, nejlépe se mu však vedlo na
distanci 2000, kde vyhrál Premio Roma (Gr.1) a Gr.2 v
Německu. Často ale startoval i po světě a byl třeba třetí v Hong
Kong Cupu.
Jeho otec Shamardal vyhrál francouzskou Velkou jarní i derby a
v Británii uspěl v mílových St James Palace Stakes (Gr.1) a jako
dvouletý v Dewhurst Stakes (Gr.1). Sám byl v chovu dost
úspěšný, když z jeho Gr.1 potomků můžeme jmenovat třeba
francouzského derby vítěze Lope De Vega nebo vítěze Eclipse
Stakes Mukhadram. Jeho matka Zaza Top je německou Listed
vítězkou.
Zazou debutovat v chovu v hřebčíně Darhorse v Krabčicích v
roce 2016, kde nyní připouští za 26.000 za březí klisnu.
Hodnocení: Na dráze měl velmi dobrou výkonnost, když patřil k
širší evropské špičce na tratích 2000 metrů. Kůň s takovou třídou
je velké plus pro náš chov.

Hřebci jsou licentováni
u Jockey Clubu ČR

Šampionát otců na rovině
kůň
potomků vítězů startů I.
1. LANDO(GER)
1
1
6
2
2. JUKEBOX JURY(IRE)
6
2
15
2
3. GALILEO(IRE)
12
5
42
9
4. MUHAYMIN(USA)
1
1
2
1
5. POWER(GB)
1
1
5
1
6. ROSENSTURM(IRE)
7
3
23
7
7. POP ROCK(JPN)
18
5
60
6
8. BULLY PULPIT(USA)
25
11
123
13
9. MIDSHIPS(USA)
12
6
64
10
10. AD VALOREM(USA)
1
1
9
3
11. ART CONNOISSEUR(IRE)
1
0
2
0
12. SOLDIER OF FORTUNE(IRE)
3
1
6
2
13. EGERTON(GER)
28
6
96
7
14. ECHO OF LIGHT(GB)
1
1
2
1
15. TIGER CAFE(JPN)
27
7
127
8
16. CANFORD CLIFFS(IRE)
1
1
4
1
17. ROCK OF GIBRALTAR(IRE)
5
3
35
4
18. LOOK HONEY(IRE)
14
4
75
7
19. ELNADIM(USA)
1
1
4
3
20. BLUE CORAL(IRE)
8
5
48
6
* tučně jsou zvýrazněni plemeníci, kteří působí nebo působili v českém chovu

míst
2
9
19
0
3
8
32
49
30
6
2
3
38
1
51
2
12
35
0
18

zisk
1 106 500 Kč
868 050 Kč
753 400 Kč
640 000 Kč
495 950 Kč
495 600 Kč
483 850 Kč
469 700 Kč
465 450 Kč
428 300 Kč
427 000 Kč
416 500 Kč
388 100 Kč
387 000 Kč
383 700 Kč
379 500 Kč
377 650 Kč
374 950 Kč
370 000 Kč
354 200 Kč

AEI
29,5
3,9
1,7
17,1
13,2
1,9
0,7
0,5
1,0
11,4
11,4
3,7
0,4
10,3
0,4
10,1
2,0
0,7
9,9
1,2

Nejúspěšnější potomci v sezóně 2017
Joseph
Felix, Res Judicata
Aeneas, Passepartout, Sundara, Timekeeper
Ultimate Fight
Sir Sun
Venillia
Golden Devil, Johanka, Montjeu Third, Raviella
Trop
Finios, Luxia
Dally Hit
George Boole
Polyanta
Riverton
Mr Right
Williann
Noble Cliffs
Zock
Living Colours, Sheik Yerbouti
Eskerkhan
Darien, Korfu

Mezi v Česku působícími plemeníky skončil na druhém místě Pop Rock, foto: Šárka Votavová - http://sarkaperuan.rajce.idnes.cz/

Šampionát otců na překážkách
kůň
potomků vítězů startů I.
1. AUTHORIZED(IRE)
2
2
5
2
2. TRUTH OR DARE(GB)
1
0
1
0
3. OBSERVATORY(USA)
1
1
3
1
4. WAY OF LIGHT(USA)
1
0
1
0
5. MOONJAZ(GB)
10
3
29
7
6. RAINBOWS FOR LIFE(CAN)
8
5
36
5
7. MAGNUS(POL)
16
5
60
5
8. GENEROUS(IRE)
2
1
6
1
9. LOOK HONEY(IRE)
11
3
38
5
10. ELUSIVE CITY(USA)
2
1
8
1
11. MEDICEAN(GB)
3
2
6
3
12. SCATER(POL)
12
2
31
5
13. EGERTON(GER)
15
5
49
6
14. DAY FLIGHT(GB)
1
1
1
1
15. SECRET SINGER(FR)
1
1
4
1
16. TIGER CAFE(JPN)
18
5
60
5
17. BANYUMANIK(IRE)
1
0
3
0
18. ENJOY PLAN(USA)
12
4
40
7
19. PENTIRE(GB)
1
1
5
1
20. POLIGLOTE(GB)
1
1
4
2
* tučně jsou zvýrazněni plemeníci, kteří působí nebo působili v českém chovu

míst
3
1
2
1
13
14
26
4
14
7
2
12
27
0
1
27
2
8
3
2

zisk
2 204 800 Kč
1 100 000 Kč
700 000 Kč
700 000 Kč
621 500 Kč
620 500 Kč
565 200 Kč
543 700 Kč
538 100 Kč
535 500 Kč
497 800 Kč
406 800 Kč
402 700 Kč
400 000 Kč
377 600 Kč
375 100 Kč
362 000 Kč
353 500 Kč
294 300 Kč
279 500 Kč

AEI
24,2
24,2
15,4
15,4
1,4
1,7
0,8
6,0
1,1
5,9
3,7
0,8
0,6
8,8
8,3
0,5
8,0
0,7
6,5
6,2

Nejúspěšnější potomci v sezóně 2017
No Time To Lose
Urgent The Gregaine
Zarif
Delight My Fire
Aztek, Player
Loire, Pareto
Hegnus, Kasim
Dangerous Gleam
Charme Look, Izynka, Playstarabad
Peintre Elusif, Theophilos
Mustamir, Tahini
Goscater
Poinsettia, Talent
Capferret
Vicody
Starbuck, Woody
Ange Guardian
Salam
Universe Of Gracie
Tzigane Du Berlais

Šampionát otců dvouletých
kůň
potomků vítězů startů I.
1. AMICO FRITZ(GER)
1
1
4
2
2. CAMPANOLOGIST(USA)
3
1
8
1
3. EXCELEBRATION(IRE)
2
1
5
2
4. NATHANIEL(IRE)
1
1
1
1
5. MIDSHIPS(USA)
4
1
9
1
6. CHAMPS ELYSEES(GB)
3
3
12
3
7. DURANTE ALIGHIERI(GB)
6
1
18
2
8. JUKEBOX JURY(IRE)
3
1
6
1
9. BIG BAD BOB(IRE)
2
1
6
2
10. GEORGE VANCOUVER(USA)
1
0
2
0
11. PLANTEUR(IRE)
1
0
2
0
12. BLUE CORAL(IRE)
2
2
5
2
13. STORMY JAIL(IRE)
5
1
9
1
14. AREION(GER)
1
1
2
1
15. CAMACHO(GB)
1
0
3
0
16. POP ROCK(JPN)
3
1
8
1
17. MIKHAIL GLINKA(IRE)
5
1
12
1
18. EGERTON(GER)
6
1
12
1
19. BULLY PULPIT(USA)
3
2
8
2
20. SOLDIER HOLLOW(GB)
1
0
3
0
* tučně jsou zvýrazněni plemeníci, kteří působí nebo působili v českém chovu

míst
2
6
1
0
6
5
8
3
4
2
2
3
5
1
3
6
5
7
3
2

zisk
315 100 Kč
281 850 Kč
254 200 Kč
220 000 Kč
154 200 Kč
144 500 Kč
141 350 Kč
132 700 Kč
131 000 Kč
130 000 Kč
127 750 Kč
126 100 Kč
123 100 Kč
107 000 Kč
96 500 Kč
95 900 Kč
86 800 Kč
84 300 Kč
76 000 Kč
68 800 Kč

AEI
9,4
2,8
3,8
6,6
1,2
1,4
0,7
1,3
2,0
3,9
3,8
1,9
0,7
3,2
2,9
1,0
0,5
0,4
0,8
2,1

Nejúspěšnější potomci v sezóně 2017
Love Connection
Carmella, Priscilla
Sagar
King Heart
Finios
Lianel, Queentera, Saul
Dark Alighieri, Golden Alighieri
Res Judicata
Black Bard, Kominik
Forrest Gump
Let Fire
Korfu, Laila Blue
Quintero
Lareona
Rapet
Play Rocka, Siciliana
Cunami, Slivka
Drakyáda
Mambo, Kissi Boy
Oriental Glory

Kompletní statistiky naleznete na webu dostihyjc.cz

Redakce: Ondřej Blahník (email: ondrej@blahnik.cz, tel: 737 441 634), Jaroslav Fabris, Ferdinand Minařík, Tomáš Janda

