
 

 

Tisková zpráva č. 95/17.08.2011 

 

III. kvalifikace na 121. Velkou pardubickou České pojišťovny – 

vizitky koní 

 

1 BREMEN PLAN(POL) 

8 let – hnědák 

Jezdec: ţ. Jan Korpas 

Trenér: Radek Holčák 

Majitel: Nýznerov 

Skvělý steepler, jeden z nejlepších u nás, kaţdoročně v Pardubicích na závěr sezóny postupně vítězil ve 

velkých dostizích ve své věkové kategorii. Jako tříletý zvítězil ve Zlaté sponě tříletých proutěnkářů, o dva 

roky později vyhrál Cenu Vltavy a další rok Cenu Labe. V loňském roce zvítězil suverénně v červnovém 

kvalifikačním Memoriálu majora Miloše Svobody, v srpnu ale zklamal čtvrtým místem v dostihu II. kategorie 

a potom nedokončil Velkou pardubickou, kdyţ na jedné z překáţek ztratil jezdce. Letos byl šestý 

v květnové kvalifikaci a začátkem července v Pardubicích druhý o pouhý krk za vítězným Klausem a krk 

před třetí Zulejkou. 

 

2 CALAND(POL) 

8 let – černý hnědák, valach 

Jezdec: ţ. Dušan Andrés 

Trenér: Josef Váňa st. 

Majitel: Javor 

Výborný překáţkář, bude patřit k favoritům a k nejváţnějším uchazečům o vítězství. Loni byl čtvrtý 

v Prvomájové steeplechase v Lysé nad Labem a potom získal páté místo v prvním kvalifikačním dostihu na 

pardubické dráze. V červenci zvítězil v německém Hamburku a sezónu zakončil v Pardubicích pátým 

místem v Ceně Vltavy. Letos má výbornou bilanci. Začátkem dubna se umístil v italském Trevisu pátý 

v dostihu přes proutěné překáţky a v květnu zvítězil v Pardubicích v Úvodní cross country. V polovině 

června pak zvítězil ve druhém kvalifikačním dostihu, Memoriálu majora Miloše Svobody, kdyţ za ním 

skončili výborní Chenonceau, Flambion a další. Albertovskou cross country v červenci nedokončil. 

 



 

 

3 SIXTEEN(FR) 

11 let – bělka 

Jezdec: ţ. Josef Bartoš 

Trenér: Josef Váňa st. 

Majitel: Jaroslav Bouček Buc-Film 

Dvojnásobná vítězka Velké pardubické z let 2007 a 2008, předloni byla druhá za Tiumenem a loni třetí za 

Tiumenem a Amant Grisem. Velká hvězda našich překáţkových dostihů, jiţ jako šestiletá vyhrála 

v Pardubicích Cenu Labe. Třikrát dokázala zvítězit v Itálii. Dvojnásobná vítězka srpnového kvalifikačního 

dostihu z let 2007 a 2009. Letos se jiţ na dráze představila dvakrát, v polovině dubna byla v italském 

Trevisu čtvrtá, kdyţ zvítězil její tréninkový kolega Grilias a květnovou kvalifikaci dokončila jako osmá. Běhá 

velice spolehlivě, ale zdá se, ţe svůj zenit má pomalu za sebou, lepších výsledků dosahuje ve druhé 

polovině sezóny. 

 

4 KORINKA 

10 let – tm. hnědka 

Jezdec: ţ. Pavel Kašný 

Trenér: Stanislav Popelka 

Majitel: EŢ Praha a.s. 

Trojnásobná vítězka Velké benešovské steeplechase sbírá většinou umístění ve velkých dostizích. 

Předloni byla třetí v Ceně Labe, loni pátá v červnovém kvalifikačním dostihu. V září se zranila a letos se 

představila aţ v červenci v Albertovci, kde byla v dostihu III. kategorie druhá za vítězným Argentanem. 

 

5 AMANT GRIS(FR) 

12 let – bělouš, valach 

Jezdec: ţ. Marek Stromský 

Trenér: Radek Holčák 

Majitel: Stáj Hřebčín Albertovec 

Dvakrát sahal po vítězství ve Velké pardubické, v roce 2008 proběhl cílem jako první, byl však 

diskvalifikován pro neobjetí točného bodu, loni byl těsně druhý za Tiumenem. V loňském roce měl 

výbornou sezónu, po dvou vítězstvích v menších dostizích byl třetí v srpnové kvalifikaci a druhý ve Velké 

pardubické. Letos se zatím výrazněji neprosadil, kdyţ začátkem července byl v Pardubicích aţ osmý a 



 

 

později v Albertovci v menším dostihu třetí za Amaragonem a Happy Bridge. Byly to ale jen přípravně 

dostihy a dá se nyní očekávat lepší výsledek. 

 

6 TEVIOT 

8 let – ryzák, valach 

Jezdec: ţ. Radek Havelka 

Trenér: MVDr. Jiří Janda 

Majitel: Englic 

V roce 2007 vyhrál v Pardubicích Cenu České asociace steeplechase pro mladé koně, předloni se zapsal 

do listiny vítězů Ceny Vltavy, kdyţ za sebou nechal Calanda, Karlsbada a další. Loni při třech startech 

získal nejprve třetí místo v květnové kvalifikaci za Mandarinem a Jungem, porazil zde Kobuze, Calanda, 

Valldemosa a další soupeře, potom byl v srpnu pátý v dostihu II. kategorie za Mastmanem, Tiumnem, 

Isarem a Bremen Planem, pátý byl i ve Velké pardubické za čtveřicí Tiumen, Amant Gris, Sixteen a 

Mandarino. Letos ještě nestartoval. 

 

7 ZULEJKA 

6 let – hnědka 

Jezdec: Libor Šimůnek 

Trenér: František Zobal 

Majitel: Stáj Luka-Schusterovi 

Skvělá mladá klisna, v posledních dvou letech asi největší naděje mezi příslušnicemi něţného pohlaví. 

V loňském roce startovala v seriálu mladých klisen a největší dostih, zářijovou Cross country Registany 

vyhrála. V říjnu byla druhá za skvělým Chenonceau v Ceně Vltavy. Letošní sezónu zahájila startem v Lysé 

nad Labem, kde se po tuhém boji společně s Ursanem stala vítězkou tradiční Prvomájové steeplechase. 

Potom nedokončila květnový kvalifikační dostih a začátkem července bojovala o vítězství s výbornými 

Klausem a Bremen Planem, nakonec byla třetí a nechala za sebou Wavelight Lasera, Tiumena a další. 

 

8 ASPIRANT(POL) 

8 let – hnědák, valach 

Jezdec: Julien Lemée 

Trenér: MVDr. Jiří Janda 



 

 

Majitel: Dr.Charvát 

Překvapivý vítěz loňského srpnového kvalifikačního dostihu, kdyţ dokázal lehce porazit hvězdnou trojici 

Mandarino, Amant Gris a Sixteen, ve Velké pardubické byl pak po chybě na Havlově skoku sedmý. V roce 

2007 dokázal v Itálii vyhrát tři velké dostihy, potom se pomalu začal specializovat na Pardubice. Vítěz 

Poplerova memoriálu z roku 2008. V roce 2009 vyhrál v Bratislavě Velkou jesennou steeplechase. Letos 

startoval pouze jednou, kdyţ v květnové kvalifikaci byl třetí za Baggiem a Valldemosem a nechal za sebou 

výborné soupeře. Obhájce loňského vítězství v dnešním dostihu. 

  

9 FLAMBION(SLO) 

7 let – hnědák, valach 

Jezdec: Josef Sovka 

Trenér: František Holčák 

Majitel: fotokoni.com ČR 

Loni vyhrál dva menší dostihy ve Slušovicích a v Albertovci a v říjnu byl v Pardubicích v Ceně Vltavy čtvrtý 

za Chenonceau, Zulejkou a Derby Sharpem, kdyţ pátý byl Caland. Letos debutoval v Úvodní cross country 

a cílem proběhl pátý, v červnové kvalifikaci pak byl třetí za Calandem a Chenonceau, třetí byl později i 

v hlavním dostihu ve Světlé Hoře, za skvělými Baggiem a Valldemosem. 

 

10 KLAUS(POL) 

6 let – tm. hnědák, valach 

Jezdec: ţ. Jaroslav Myška 

Trenér: MVDr. Čestmír Olehla 

Majitel: Wrbna Racing 

Velmi nadějný steepler. Předloni třikrát zvítězil v menších dostizích, loni při čtyřech startech byl dvakrát 

druhý, nejprve ve Světlé Hoře za Gontem a poté v Pardubicích za Del Sole v dostihu III. kategorie, dvakrát 

dostih nedokončil. Letos nebyl poraţen, kdyţ dvakrát zvítězil v Pardubicích, nejprve v polovině června 

v dostihu III. kategorie před slovenským Le Jackpot a Nikaskou a začátkem července v dostih II. kategorie 

porazil výborné Bremen Plan, Zulejka, Wavelight Laser, Tiumen a další.  

 

11 TIUMEN(POL) 

10 let – hnědák, valach 



 

 

Jezdec: ţ. Josef Váňa st. 

Trenér: Josef Váňa st. 

Majitel: Köi Dent 

V mladších letech zvítězil v několika menších dostizích, dokázal vyhrát i v italském Meranu. Jeho hvězda 

zazářila naplno předloni, kdyţ po několika pěkných umístěních v těţkých dostizích zvítězil překvapivě, 

trochu podceňován, ve Velké pardubické a donesl legendu našeho turfu, ţokeje Josefa Váňu k šestému 

triumfu v tomto dostihu. O rok později, loni, si vše zopakovali. Letos se spolu v Pardubicích představili 

začátkem července v dostihu II. kategorie a cílem proběhli jako pátí, za Klausem, Bremen Planem, 

Zulejkou a Wavelight Laserem.  

Připravil Milan Tůma 

 

 

 


