ŽELEZNÍK, ryzák, val., nar.29.4.1978, po Zigeunersohn-Želatina(Le Loup Garou)
Narodil se v Hřebčíně Graditz v NDR, kam byla v rámci chovatelské spolupráce jeho
matka v majetku PP Šamorín na pět roků umístěna.
Byl prodán do ACHP Slavkov a jeho prvním trenérem se stal Josef Miška. Když byl
čtyřletý, v průběhu sezóny jej zakoupil St.st.Světlé Hora a trenérskou péči převzal
Ing.František Novák, později zde působil jako trenér MVDr.Čestmír Olehla.
V rovinových dostizích nižších kategorií startoval celkem osmkrát, vítězství nezískal,
stejně jako později při třech startech v dostizích přes proutěné překážky.
Všechno se změnilo, až když začal startovat ve steeplechase nebo steeplechase cross
country. Celkem na těžkých skocích startoval 47x, 30x zvítězil, 6x byl druhý, 1x čtvrtý, 1x při
startu v Německu osmý a devět dostihů nedokončil.
Osmkrát startoval ve Velké pardubické, čtyřikrát zvítězil a čtyřikrát dostih nedokončil.
Je jediným čtyřnásobným vítězem v celé historii Velké pardubické. V roce 1987 dokonce
zvítězil v rekordním čase.
V Pardubicích během své dlouhé kariéry zvítězil celkem 23x, kromě čtyř vítězství ve
Velké pardubické zvítězil v Ceně Váhu, což je dnešní Cena ČASCH, v Ceně Vltavy a 17x
v těžkých kvalifikačních dostizích.
Dvakrát také zvítězil ve Velké slušovické steeplechase a na této dráze vyhrál ještě
jeden další dostih, dvakrát zvítězil ve Velké ceně Slezska v Albertovci a dvakrát jej viděli
diváci zvítězit v Bratislavě.
1981 – ACHP Slavkov(trenér Josef Miška)
5.04.Bratislava
19.04.Bratislava
3.05.Bratislava
19.07.Bratislava
13.09.Bratislava
27.09.Boskovice
18.10.Bratislava

1600m – Cena ZTS Petržalka
1600m – Cena JZD Velešovice
1800m – Cena OPS n.p.Nitra
1800m – Cena SŠM Sládkovičovo
1800m – Cena časopisu Roháč
1600m – Cena JZD Vrchovina
2000m – Cena Konzervární n.p.

Brožík Vladimír
Brožík Vladimír
Kapitánová Kamila
Kapitánová Kamila
Kuchárik Ján
Kuchárik Ján
Kuchárik Ján

8
6
8
5
2
2
3

Debutoval jako tříletý v Bratislavě v rovinovém dostihu a cílem proběhl jako osmý,
daleko za vítězeným Jamb(Mlčúch), místa získali Hunt(Štohanzl), Zadon(Jamrichová),
Profit(Vladimír Dvořák) a Barcelona(Chudyba).
O dva týdny později byl šestý, když proběhl cílem sedmý, ale původně šestá Nixe byla
diskvalifikovaná. Zvítězil Mamon(Jiří Kasal), před Limat(Beneda), Hunt(Štohanzl),
Dekorace(Švejda) a Dárius(Vodičková).
Začátkem června byl osmý, opět zvítězil Jamb(Mlčúch), před Gladys(Trojan),
Čamga(Marián Riška), Rek(Havlíček) a Profit(Vladimír Dvořák).
V červenci se konečně umístil v poli sedmi koní, zvítězila slušovická
Gladys(Pokorný), před Akva(Podhányi), Sokrates(Jiří Hurt) a Hattrick(Kuchárik), předchozí
dvojnásobný vítěz Jamb byl tentokráte šestý.
V polovině září byl druhý, pět délek za vítěznou šamorínskou Bara(Jiří Hurt), další
místa získali Manuel(Marián Riška), před Chrpa(Zdeněk Koplík) a Coruňa(Rusiňák).
O dva týdny později v Boskovicích prohrál o jednu a čtvrt délky s Besedou(Pánek), na
tabuli byli ještě v poli třinácti koní Víla(Fuchsík), Argona(Vladimír Dvořák) a
Zameta(Mlčúch).

V říjnu byl třetí za vítěznou, pozdější matkou Peruána, Pergolou(Bezděk), druhá byla
Verbena(Drahoslav Horák), za Železníkem proběhli cílem Biolog(Vodičková), Kifara(Allan
Petrlík) a ještě dalších sedm koní.
1982 – ACHP Slavkov, St.st.Světlá Hora(trenéři Josef Miška a Ing.František Novák)
23.05.Bratislava
13.06.Bratislava
18.09.Tochovice
10.10.Pardubice

2600m – Cena STS Galanta, prout.př.
1800m – Cena Myjavana, rovina
2400m – Cena ZSS Příbram, prout.př.
2600m – Cena JZD Slušovice, prout.př.

Franko Josef
Franko Josef
Novák Antonín
Novák Antonín

2
10
7
18

Následujícího roku se poprvé představil v dostihu přes proutěné překážky a získal
hned druhé místo, pět délek za vítěznou Révou(Peťko), na tabuli za ním byli
Ogoněk(Bezděk), Rebus(Rašovský) a Noke(Hytych).
V polovině června v rovinovém dostihu v poli patnácti koní proběhl cílem jako desátý,
zvítězila Chlouba(Švejda), před Dóza(Štohanzl), Polymoor(Jiří Hurt), Rozarija(Sokol) a
Klára(Brožík).
V létě jej zakoupil Ing.František Novák pro St.st.Světlá Hora. Pod novými barvami byl
v proutkách v polovině září v Tochovicích sedmý, když dostih byl kvalitativně velmi dobře
obsazený a první dvě místa získali výborní chuchelští Longin(Harry Petrlík, ml.) a
Mercator(Čech), třetí byl skvělý Vltavín(Vít) a další proběhli v pořadí Lesana(Miroslav
Hanuš, st.), Nia(Jiří Hurt) a Gruzie(Jiří Štěpánek).
V poli devatenácti koní byl potom v Pardubicích v rámcovém dostihu pro amatérské
jezdce předposlední. Zvítězila Chlouba(Eder), před Generál(Kovanda), Delfis(Karel Bielik),
Nia(Machmedov) a Lopeník(Vogel), v poli poražených skončili i výborní Faga(Zahálka),
Lysander(Vašút), Akva(Sousedík), Chazang(Héra), Lucius(Josef Váňa), Výhled(Puskás) a
Džunka(Roman Mocek).
1983 – St.st.Světlá Hora(trenér Ing.František Novák)
1.05.Bratislava
22.05.Slušovice
5.06.Albertovec
2.07.Pardubice
6.08.Pardubice
21.08.Topolčianky
9.10.Pardubice
23.10.Bratislava

3600m – Cena svátku práce, stch.
3600m – Cena Azata, steeplechase
3800m – Velká cena Slezska
3600m – Steeplechase Lady Anne
3680m – Steeplechase Mocné
3800m – Cena PP Topolčianky
3600m – Cena Váhu
3800m – Cena ŠVS MPVŽ SSR

Váňa Josef
Váňa Josef
Váňa Josef
Novák Antonín
Novák Antonín
Novák Antonín
Novák Antonín
Novák Antonín

ZN
PN
1
2
PN
2
1
1

Ve své první steeplechase a pod později osudovým partnerem dostih nedokončil, když
v průběhu dostihu ztratil jezdce. O osmi startujících dokončila pouhá trojice, zvítězil
motešický Vinoga(Ďurajka), před Zadon(Šafář) a Zameta(Florian), dostih nedokončil i
později velmi úspěšný Vichor(Püspöky).
Ani ve Slušovicích po pádu dostih nedokončil. Zvítězil výborný Sparťan(Vašút), před
Rifmovka(Chmelař), Džunka(Pavel Benš), Habron(Vaněk) a Víla(Kapusňák).
Na Albertovci zvítězil, když v poli čtyř koní dostih dokončili pouze dva, druhá byla
Lafeta(Bartusch), nedokončili Bahira(Liebich) a později velice úspěšný Aral(Zobal).
V Pardubicích pak byl druhý, pět délek za skvělou Vandou(Zajko), místa na tabuli
získali Lopeník(Chmelař), Laban(Lášek) a Vitamin(Bronislav Kolář).

Začátkem srpna měl v Pardubicích pád a nedokončil. Zvítězil Laban(Lášek), před
Jaguár(Vít), Radmila(Haferník) a Lafeta(Bartusch).
Na Slovensku byl poté druhý, necelé tři délky za vítěznou skvělou
Hanačkou(Bartoněk), daleko třetí byla polokrevná Voliera(Fehér).
Skvělého úspěchu pak dosáhl v Pardubicích, v prestižním dostihu pro mladé koně,
když po boji o necelou délku porazil Helikona(Szydzik) z NDR, třetí byla slušovická
Akva(Kuchovský), čtvrtý Bandalur(Tokov) ze SSSR a pátý další sovětský výborný steepler
Futbol(Kasajev). Startovalo devatenáct koní, mezi poraženými nebylo žádné velké jméno.
Sezónu zakončil dalším vítězství na bratislavské dráze, když za ním na tabuli byli
Radmila(Vašút), Bludlý(Jiří Hurt), Oxana(Zachoval) a Tanganika(Hrbáček).
Na GH měl pouze 71,5 kg mezi pětiletými, když více měli Frau Marlen 75 kg, Zadon
73,5 kg a Mercator 72 kg, nejlépe hodnoceným steeplerem byl starší Sagar, který měl 80 kg.
1984 – St.st.Světlá Hora(trenér Ing.František Novák)
20.05.Bratislava
10.06.Albertovec
30.06.Pardubice
22.07.Bratislava
12.08.Slušovice
16.09.Bratislava
14.10.Pardubice

3400m – Cena Záhoria, stch.
3800m – Velká cena Slezska
4000m – Steeplechase Briganda
3200m – Cena Zvolena, stch.
5000m – Velká slušovická steeplechase
3800m – Cena ředitele ŠZB
4000m – Cena Vltavy

Novák Antonín
Novák Antonín
Novák Antonín
Novák Antonín
Novák Antonín
Novák Antonín
Váňa Josef

2
1
SN
2
1
1
1

Na start se postavila pouhá čtveřice koní. Po boji o jednu a čtvrt délky uhájil před
útočícím Železníkem netolický Mamon(Jiří Kasal), třetí byl Marcon(Jiří Hurt) a čtvrtá
Modeta(Šafář).
V Albertovci potom zvítězil, po tuhém boji o polovinu délky před Džunkou(Havlíček),
na tabuli byli dále Hygie(Pavel Benš), Falanga(Palička) a Radmila(Haferník).
Koncem června odmítl skočit a byl zadržel. Startovala pouhá čtveřice koní, zvítězila
kladrubská Ambrozija(Vozáb), daleko před Lampasem(Vladimír Vinklárek). Dostih
nedokončil i Condor(Valkony).
V Bratislavě byl o měsíc později druhý, pět délek za výbornou motešickou
Čafilou(Marián Riška), na tabuli pak byli Orakel(Bezděk), Zambie(Rambousek) a
Kabinet(Kadvan).
V polovině srpna vyhrál Velkou slušovickou, lehce o pět délek před domácí
Akvou(Chmelař). Startovalo pět koní, nikdo další dostih nedokončil, na trati zůstali
Condor(Valkony), Bekor(Štohanzl) a Cornel(Procházka).
O měsíc později zvítězil v Bratislavě, před Čames(Havlíček), Voliera(Fehér),
Zambie(Rambousek) a Volgin(Püspöky).
Úspěšnou sezónu zakončil prestižním vítězstvím v Ceně Vltavy, když Antonín Novák
nebyl fit a vystřídal jej Josef Váňa, zvítězili s výrokem zadrženě daleko, před skvělými
Mercator(Harry Petrlík, ml.), Santos(Kržová) a dvojicí kladrubských klisen Ambrozija(Vozáb)
a Gusyra(Štencl). V poli poražených byli i výborní Lampas(Vladimír Vinklárek) a sovětský
Algir(Tokov).
Na GH byl hodnocen jako třetí nejlepší steepler se 75 kg, když více měli pouze vítěz
Velké pardubické, sovětský Erot 80 kg, a také čtyřletá Čafila 76 kg.
1985 – St.st.Světlá Hora(trenér Ing.František Novák)
10.05.Pardubice

4100m – Steeplechase osvobození

Novák Antonín

PN

8.06.Pardubice
29.06.Pardubice
7.09.Pardubice
6.10.Pardubice
3.11.Bratislava

4900m – Steeplechase Lancastera
4100m – Steeplechase Briganda
5100m – Steeplechase Koroka
6900m – Velká pardubická
4200m – Cena Československé televize

Novák Antonín
Novák Antonín
Váňa Josef
Novák Antonín
Novák Antonín

1
2
1
Z
1

V poli devatenácti koní hlavního dostihu dokončila pouhá čtveřice, když většina
skončila před Hadím příkopem. Suverénně daleko před ostatními zvítězil Borg(Hytych), před
Essex(Milan Štěpánek), třetí byl Big Ben(Zajko) a čtvrtý Mystery(Bartoněk).
O měsíc později zvítězil lehce o devět délek, když druhý byl Jawan(Václav
Chaloupka), tabuli doplnili Borg(Hytych), Paramon(Josef Váňa), a Tek(Karel Bielik).
Koncem června byl druhý, dvacet délek za vítězným Essex(Václav Chaloupka), třetí
byl Dukát(Jiří Hurt) a čtvrtý Vemín(Jaroslav Michal).
Začátkem září a poli čtyř koní suverénně ovládl kvalifikační dostih, když druhý byl
patnáct délek zpět polokrevný Bekor(Chmelař) a třetí pak Vemín(Jaroslav Michal).
Santos(Kržová) vybočil a později ztratil jezdce.
První Velká pardubická se mu nepovedla, pro poruchu na výstroji, když jezdec neměl
koně čím ovládat, vybočil z kurzu a byl zadržen.
Na závěr v Bratislavě velmi lehce o pět délek zvítězil, před Solist(Fencl),
Laryona(Vladimír Vinklárek), Nikor(Josef Váňa) a Eskadra(Jaroslav Zajíček).
Na GH byl hodnocen se 76 kg jako třetí nejlepší mezi staršími, když Festival dostal 78
kg a Santos 76,5 kg.
1986 – St.st.Světlá Hora(trenér Ing.František Novák)
7.06.Pardubice
28.06.Pardubice
26.07.Pardubice
12.10.Pardubice

4900m – Steeplechase Lancastera
5500m – Steeplechase Sagara
5500m – Steeplechase Epigrafa
6900m – Velká pardubická

Novák Antonín
Novák Antonín
Novák Antonín
Novák Antonín

1
1
1
Z

Další sezónu zahájil vítězstvím, když druhý byl jednu a půl délku zpět Laban(Lášek),
další pořadí na tabuli bylo Rám(Fencl), Laryona(Vladimír Vinklárek) a Eskadra(Jaroslav
Zajíček). V poli šestnácti koní neuspěli výborní Paramon(Jasinský), Polly Expres(Zdeněk
Bezstarosta) a Violík(Hytych).
Koncem měsíce zvítězil ještě jednou, když lehce o pět délek porazil druhou klisnu
Linea(Procházka), dalšími umístěnými byli Dingo(Bartusch), Lítost(Kovanda) a
Eskadra(Jaroslav Zajíček). Dostih po pádu nedokončil kromě jiných Festival(Vozáb).
Do třetice a čistého hattricku dosáhl na pardubické dráze koncem července, když
zvítězil velmi lehce o deset délek nad Linea(Procházka), Violík(Hytych), Dukát(Miroslav
Hanuš, st.), Gatsby(Jiří Hurt) a dalšími, v poli poražených byli i Valencio(Zajko),
Bekor(Pekný) a Lítost(Kovanda).
Na start Velké pardubické nastupoval jako favorit, ale v průběhu kupil jednu chybu za
druhou, třikrát odmítl skočit a nakonec byl zadržen. Zvítězil Valencio(Zajko), před sovětským
Gvardějsk(Kasajev), dále Malba(Beránek), Festival(Vozáb), Orka(Miroslav Kantek) a další.
Na GH byl se 77 kg druhým nejlepším steeplerem, za Valenciem, který dostal 80 kg.
1987 – St.st.Bruntál-Světlá Hora(trenér MVDr.Čestmír Olehla)
9.05.Pardubice
30.05.Pardubice

4100m – Steeplechase osvobození
4900m – Steeplechase Lancastera

Váňa Josef
Váňa Josef

1
4

27.06.Pardubice
16.08.Slušovice
4.10.Pardubice

5500m – Steeplechase Sagara
5000m – Velká slušovická steeplechase
6900m – Velká pardubická

Váňa Josef
Váňa Josef
Váňa Josef

1
1
1

Na úvod sezóny zvítězil, zadrženě o osm délek, před Marcona(Jelenová),
Host(Votava), Vivier(Štohanzl), Gibridka(Miroslav Hanuš, st.) a dalšími třináct soupeři.
Koncem téhož měsíce stihl po pádu již jen čtvrté místo, za Mahara(Lášek),
Forman(Štencl) a Gibridka(Miroslav Hanuš, st.), pátý byl Maják(Juránek).
O měsíc později opět zvítězil, zadrženě o deset délek, před Forman(Štencl), dalšími
umístěnými byli Mahara(Lášek), Marcona(Jelenová) a Paramon(Jasinský).
Zadrženě o sedm délek zvítězil v polovině srpna ve Slušovicích, před
Gibridka(Miroslav Hanuš, st.), třetí byl polokrevný bělouš Slalom(Havlíček), dále pak
Irtyš(Kafka) a Marcona(Jelenová).
Suverénně pak ovládl i Velkou pardubickou, když v rychlém tempu odvodil velkou
část dostihu kladrubský Forman(Štencl), aby jej pak v závěru Železník v rekordním čase
předstihl, třetí byla Gibridka(Miroslav Hanuš, st.), čtvrtá Orka(Miroslav Kantek) a pátý
polokrevný Festival(Vozáb). Poprvé se běželo pod deset minut, kurz byl ale veden průsekem
na dnešní překážku číslo 6b a tak trať byla zřejmě o něco kratší.
Na GH byl s 80 kg hodnocen mezi steeplery nejvýše.
1988 – St.st.Bruntál-Světlá Hora(trenér MVDr.Čestmír Olehla)
28.05.Pardubice
10.07.Slušovice
31.07.Hannover
27.08.Pardubice
9.10.Pardubice

4300m – Steeplechase Lancastera
4200m – Cena předsedy JZD Slušovice
4600m – Grosser Preis der Spilothek
4300m – Steeplechase Simona
6900m – Velká pardubická

Váňa Josef
Váňa Josef
Váňa Josef
Váňa Josef
Váňa Josef

1
1
8
1
1

Opět sezónu zahájil vítězstvím, když lehce o čtyři délky porazil polokrevnou
Parádu(Vladimír Vinklárek), dalšími na tabuli byli Vivier(Štohanzl), Barex(Havlíček) a Török
Kard(Antonín Novák).
V polovině července zvítězil ve Slušovicích, před Peržan(Lášek), Herold(Domes),
čtvrtý byl polokrevný Mars(Pánek) a pátá Frau Marlen(Pekný).
V Západním Německu na své soupeře nestačil a skončil až osmý. Zvítězil domácí,
z Polska dovezený Oviedo(Kelp), ostatní jména nám vůbec nic neřeknou.
Koncem srpna v Pardubicích opět suverénně zvítězil o šest délek, před
Libentína(Václav Chaloupka), Török Kard(Antonín Novák), Genetik(Vladimír Vinklárek) a
Wagarí(Langer).
V říjnu obhájil prvenství ve velké pardubické, když dostih byl celkově nepovedený,
většina startujících skončila na Taxisu a do cíle došla pouhá trojice koní. Patnáct délek za
Železníkem byl druhý anglický Free Flow(Sporborg) a daleko třetí dostih dokončil
Medailon(Kadvan).
Na GH byl s tehdy tradičními 80 kg opět hodnocen nejvýše ze steeplerů.
1989 – St.st.Bruntál-Světlá Hora(trenér MVDr.Čestmír Olehla)
27.05.Pardubice
1.07.Pardubice
2.09.Pardubice
8.10.Pardubice

4430m – Steeplechase Lancastera
4976m – Steeplechase Sagara
5895m – Steeplechase Koroka
6900m – Velká pardubická

Váňa Josef
Váňa Josef
Váňa Josef
Váňa Josef

1
1
1
1

Do sezóny vstoupil vítězstvím, když jistě o dvě a půl délky porazil Grewota(Vladimír
Vinklárek), třetí byla Libentína(Kovanda), čtvrtý polokrevný bělouš Slalom(Vlček) a pátá
Chvíle(Zdobina). Startovalo 23 koní, neumístili se kromě jiných Quirinus(Brečka) a
Orka(Miroslav Kantek).
Začátkem července opět zvítězil v poli šestnácti koní, vyhrál lehce o pět délek, před
Libentína(Kovanda), Grewot(Vladimír Vinklárek), Orka(Miroslav Kantek) a
Krutoň(Blábolil).
O dva měsíce později bojoval o vítězství s Formanem(Štencl) a o jednu a čtvrt délky
zvítězil, daleko třetí byla Wagarí(Langer) a z deseti koní se na tabuli vešli ještě
Parnas(Miroslav Hanuš, st.) a Sabor(Václav Chaloupka). Dostih nebyl tak kvalitně obsazený,
jako dva předchozí.
Ve Velké pardubické startovalo 25 koní, Železník zvítězil jistě o sedm délek, před
Frází(Václav Chaloupka), dalších jedenáct délek zpět byl Forman(Štencl), daleko za touto
trojicí pak dobíhali ostatní, čtvrtá byla Libentína(Kovanda) a pátá Silueta(Chmelař). Mezi
poraženými byla čtveřice sovětských koní a pět britských.
Za celou sezónu nebyl poražen a na GH byl hodnocen 81 kg jako nejlepší steepler.
1990 – St.st.Bruntál-Světlá Hora(trenér MVDr.Čestmír Olehla)
23.06.Pardubice
11.08.Pardubice
14.10.Pardubice

4976m – Steeplechase Sagara
5395m – Steeplechase Epigrafa
6900m – Velká pardubická

Váňa Josef
Váňa Josef
Váňa Josef

2
1
PN

Na úvod byl druhý, těsně po boji o necelou délku, za mladší velkou hvězdou a vítězem
našeho Derby, Dynamitem(Miroslav Hanuš, st.), na dalších místech proběhli cílem výborní
Makemono(Tomáš Kocián, ml.), Grewot(Vladimír Vinklárek) a Formát(Václav Soukup).
V polovině srpna zvítězil, zadrženě o sedm délek před šestiletým Drakem(Chmelař) a
dalšími v pořadí Tokio(Jeřábek) a Vederemo(Pavel Vítek). Osm koní dostih nedokončilo,
mezi nimi výborní Forman(Štencl) a Čabrak(Havlíček).
Velkou pardubickou pak nedokončil, když po chybě jezdce před Popkovickým skokem
narazil do vedle běžícího Formana, skákal z místa a měl pád. Přes něho pak upadl další favorit
Dynamit. Po tuhém boji dvou klisen o čtvrt délky zvítězila Libentína(Zajko), před
Frází(Václav Chaloupka), třetí byl anglický Precipice Lodge(Naylor-Leyland), čtvrtý
Forman(Štencl) a pátý další Angličan Badgers Mead(Smith-Osbourne). Startovalo rekordních
29 koní, dokončil jedenáct, Libentína vyběhla nejlepší čas a nový rekord.
Na GH měl Železník 79,5 kg, stejně jako Libentína, více měl pouze Dynamit 80 kg.
1991 – St.st.Světlá Hora(trenér MVDr.Čestmír Olehla)
8.06.Pardubice
27.07.Pardubice
13.10.Pardubice

4750m – Steplechase města Pardubice
5400m – Steeplechase Valencia
6900m – Velká pardubická

Váňa Josef
Váňa Josef
Váňa Josef

1
1
1

Začátkem června zvítězil lehce o čtyři délky, před nadějným Karako(Brečka), dalšími
umístěnými byli Drak(Václav Chaloupka), Makemono(Štencl) a Verst(Štohanzl).
Koncem července zvítězil opět suverénně, zadrženě o patnáct délek, před
Alag(Jasinský), Drak(Václav Chaloupka), Quirinus(Brečka) a Forman(Štencl).
Ve Velké pardubické dokázal zvítězit i přes pád na Poplerově skoku, když s náskokem
vodil Drak(Václav Chaloupka). Prvenství získal o tři délky před Drakem, dalšími umístěnými

byli Cortéz(Havlíček), Forman(Štencl) a na pátém místě proběhli cílem současně
Makemon(Tomáš Kocián, ml.) a Rhodé(Kovanda).
Startoval sice jen třikrát, ale byla to další sezóna, kdy nenašel přemožitele. Na GH
figuroval s 83 kg jako nejvýše hodnocený steepler.
1992 – St.st.Bruntál-Světlá Hora(trenér MVDr.Čestmír Olehla)
27.06.Pardubice
11.10.Pardubice

5400m – Cena Rollpy
6900m – Velká pardubická

Váňa Josef
Váňa Josef

1
PN

Do sezóny nastupoval již jako čtrnáctiletý veterán. Koncem června v Pardubicích
lehce o pět délek zvítězil a prokázal, že stále drží skvělou formu. Místa získali
Cortéz(Havlíček), Magnát(Šafář), Grewot(Vladimír Vinklárek) a Váh(Snitkovskij). Startovalo
osm koní.
Velká pardubická pak měla problematický průběh, když po závodišti běhalo několik
stovek protestujících proti pořádání dostihu. Před Malým vodním příkopem se pletli koním a
Železník pak najížděl Taxisův příkop mezi posledními, bez optimálního tempa. Zdálo se, že
ani jezdec nebyl dostatečně soustředěný a na dostih částečně rezignoval. Na Taxisu pak po
kolizi s padlým koněm měli také pád a dostih pro ně skončil.
Na trati zůstala většina koní a velkou část dostihu cválala na špici pouhá šestice koní.
Když na Havlově skoku upadl Váh(Snitkovskij), jistě o čtyři délky zvítězil Quirinus(Brečka),
před Viana(Jasinský), Rhodé(Kovanda), čtvrtý byl anglický Boreen King(Crosby) a s velkou
ztrátou jako poslední zcela vyčerpaný Gemer(Dušan Andrés).
Bohužel to byl jeho poslední dostih. Do Velké pardubické nastupoval jako největší
favorit, ale vše skončilo ne jeho vinou neslavně. Potom dožíval ještě dlouhá léta na Malé
Morávce jako dostihový důchodce.
Na GH byl s 80 kg hodnocen mezi steeplery nejvýše.

