RÁMCOVÉ DOSTIHY
při 107. Velké pardubické - 12. 10. 1997
V tomto roce již podoba celého dostihového dne vykrystalizovala do stavu
následujících let. Pouze klasická steeplechase pro čtyřleté koně se později
nevypisovala pro malý počet startujících a čtyřletým byla otevřena Cena Paramo.
CENA KOVOHUTÍ BŘIDLIČNÁ – proutěné překážky na 2800m pro 3 leté koně,
I.kat.
Jistě o necelé dvě délky zvítězila výborná LUCYDARA(Dara Monarch-Lucy) se
žokejem Dušanem Andrésem v sedle. V poli jedenácti koní místa získali
SESIL(Novák), VEZÍR(Rája), DESPERITA(am.Měkyna) a WEST END
GÖRL(Kousek). Až sedmý byl v první polovině sezóny úspěšný
MCCARCUL(ž.Koplík Zdeno), neuspěla zde ani PHILADELPHIA FILM(ž.Hurt Jiří),
která předtím bojovala o vítězství v Oaks.
CENA ČESKÉ ASOCIACE STCH. – stch.c.c. na 3400m pro 4-5 leté koně, I.kat.
O čtyři délky zvítězil skvělý polokrevný TORPILLE(Lorencio-Tebesa) se žokejem
Františkem Jasinským, na tabuli se ze sedmnácti koní vešli MARYČKA(Vaňourek
Aleš), CELEBRANT(ž.Andrés Dušan), HERISSON(Snitkovskij) a WELL
REEF(ž.Váňa Josef).
CENA VLTAVY – steeplechase cross country na 4100m pro 5 leté a starší koně,
I.kat.
Lehce o deset délek jako první proběhl cílem LATERAN(ž.Gehm), ale byl
diskvalifikován pro nedodržení kurzu dostihu. Vítězství tak získal VOLT(DonegalVigona) se žokejem Vlastimilem Špalkem, před APARECIDA(Snitkovskij),
BAROK(Rohlena), RIVERO(Lášek) a DAMION(Růžičková). Neuspěli zde Poláci
TUMIDAJ(Lica) a NOBLEMAN(Szczuka) a ruští GREGO(Brečka) a
REMBRANDT(Erkenov). Startovalo devatenáct koní.
MEMORIÁL KPT. R. POPLERA – stch.cross country na 3300m pro 4 leté a starší,
I.kat.
Po boji o polovinu délky zvítězil ILION(Donegal-Ingrid) s Vladislavem Snitkovským,
místa získali BELOVODSK(ž.Jasinský), FOLK(Hanuš Miroslav, st.),
KLONDIKE(ž.Fencl) a ROYAL EXPOSE(am.Vocásek František, ml.), šestý byl polský
BAAL(Lica), nedokončili šancoví TOBLINO(Špalek), DEVIL(Liška) a
GRADUAL(ž.Havlíček) a také ruský SAHIB(Erkenov).
CENA LABE – steeplechase cross country na 5000m pro 5 leté a starší koně, Listed
Po suverénním výkonu zvítězil jistě o šest délek ST ROGER(Prince Rupert-Battle
Queen) se žokejem Josefem Váňou, druhý byl CHALCO(Kašný), třetí polský
OM(Lica), dále UNISONO(am.Vinklárek René) a ZILCO(Szikora). Startovalo osmnáct
koní a i dalších sedm, kteří dostih dokončili v pořadí FEUER(Vaňourek Aleš),
LYRIK(Složil), ruský GART(Lewis), ČIPA(am.Zolman, ml.), PLEJÁDA(ž.Vinklárek
Vladimír), RENT(Štencl) a ruský PLAFON(Erkenov) patřili k dobré třídě. Velmi dobrý
CELESTANO(ž.Gehm) zůstal na startu a dostihu se nezúčastnil.
KŘIŠŤÁLOVÝ POHÁR KB – proutěné překážky na 3500m pro 4 leté a starší koně,
I.kat.

Dostih zcela ovládla dvojice skvělých ruských čtyřletých hřebců, které trenér Vladimír
Prachov přivezl dva týdny před dostihem a proutěnou překážku viděli poprvé až
v týdnu před startem.
Lehce o osm délek zvítězil HAIK(Raut-Gadolina) s Ramilem Děmidovem
v sedle, rovinovým žokejem působícím u nás a trojnásobným šampiónem, který snad
nikdy předtím v překážkovém dostihu nestartoval. Druhý byl SHANK(Lewis) a teprve
devět délek za ním jako třetí proběhla cílem naše CHINA(am.Baluchová), čtvrtý byl
ARNU(Vaňourek Aleš) a pátý CARNAL(Kašný). Z našich favorizovaný
TOAST(ž.Andrés Dušan) měl pád, kdysi skvělý BINOM(ž.Havlíček) byl zadržen.
CENA KIEKERT-CS - steeplechase na 3900 metrů pro 4 leté koně, I.kat.
V poli sedmi koní zvítězil zadrženě o pět délek favorizovaný MANUSKRYPT(DietmarMansarda), starší bratr mnohem později hvězdného Masiniho, se žokejem
Františkem Jasinským, druhý byl ruský HEID(Brečka) od trenéra Šavujeva, třetí
COMMANDER(Szikora) a daleko poslední LASSENA(Růžičková). Ostatní dostih
nedokončili.
CENA PARAMO a.s. – steeplechase na 4300m pro 5 leté a starší koně, Listed
Zadrženě o třináct délek zvítězil skvělý KREATOR(Babant-Kodina) se žokejem
Dušanem Andrésem, druhý byl jeho tréninkový kolega SUMAK(am.Měkyna) a na
tabuli byli ještě ZENIT(Nehasil), ROCKFORD(Brečka) a TRES BELLE(ž.Koplík
Zdeno).

