
DOSTIHOVÝ PROGRAM 

BRAVANTICE 
sobota 22.06.2019 od 13:30 hod. 

________________________________________________________________________________      

*Velká cena Moravskoslezského kraje – Cena Tillherra(SD)*                      

*Memoriál Václava Bořka-Dohalského*Memoriál Ing.Jiřího Šindlera st.* 
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Estac (F) – Jaromír Kotásek 

vítězové Prix du Trotteur Francais III. 
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Václav Bořek-Dohalský (25.2.1941 – 18.6.2004) 

  Dne 18. června 2019 uplyne patnáct let od úmrtí významného dostihového  

odborníka, úspěšného trenéra a dostihového jezdce, osobnosti, bez níž si lze náš 

klusácký sport minulých desetiletí jen těžko představit – Václava Bořka-Dohalského. 

  Narodil se 25.2.1941, v těžké době druhé světové války. Své mládí prožil v době, 

která zejména po únoru 1948 nepřála hodnotám ctěným rodinou Dohalských, což 

mělo přímé důsledky jak pro rodinu tak i pro Václava osobně. Přestože měl od svého 

mládí stejně jako jeho tragicky zesnulý bratr Zdeněk velmi vřelý vztah k dostihovému 

sportu, mohl se mu zejména v padesátých a šedesátých letech věnovat pouze 

amatérsky. Teprve od počátku sedmdesátých let začlenil klusácký dostihový sport do 

svého života  již „na plný úvazek“. V té době se velmi dynamicky rozvinulo nejen jeho aktivní a úspěšné působení 

jako jezdce, ale především jeho trenérská činnost, která je velmi úzce spojena zejména s dostihovou stájí Lysá 

nad Labem – Karlov. Pro dostihovou dráhu připravil řadu skvělých dostihových koní, z nichž stačí připomenout 

proslulého Ulana, mezinárodně působící vynikající klisnu Poljanu a nezapomenutelného mezinárodního hrdinu 

Valorona, vrcholem jeho trenérského umění pak byly klisny Perla a Líza. Pod jeho patronací a vedením vyrostla 

řada vynikajících jezdců a pozdějších trenérů a mnoho dalších ovlivnil svými názory a předáváním svých 

profesních znalostí a zkušeností. 

  Již od sedmdesátých let účelně rozvíjel spolupráci s trenéry, dostihovými odborníky a chovateli z Německa, 

Rakouska a Maďarska, od počátku devadesátých let pak zcela průkopnicky navázal kontakty a spolupráci 

s předními klusáckými zeměmi Evropy, a to především s Francií (Société du Cheval Français, Union Européenne 

du Trot). Zúčastňoval se pravidelně zasedání orgánů těchto asociací a společností, kongresů a dalších odborných 

akcí pořádaných UET, a byl to právě on, kdo zahájil cestu České klusácké asociace k řádnému členství v této 

vrcholné evropské klusácké autoritě. Každoročně po řadu let, téměř do posledních dnů svého života, se 

zúčastňoval nejpřestižnějšího klusáckého dostihu kontinentu Prix d´Amérique pořádného vždy koncem ledna 

v Paříži, a všech odborných akcí, které byly při této příležitosti konány. Úspěšně se rozvíjející spolupráce se 

Société du Cheval Francais, dnes LeTROT, u jejíhož zrodu Václav Bořek-Dohalský sehrál významnou úlohu, nese 

své plody i v dnešních dnech v oblasti sportovní i chovatelské. Na první pohled zjevným výsledkem je také 

vzrůstající počet koní plemen francouzský klusák na našem území, s nimiž se na českých dostihových drahách i 

v českých klusáckých porodnicích můžeme setkávat. 

  Václav Bořek-Dohalský se velmi intenzivně podílel na koncepční a organizační práci při rozvoji českého 

klusáckého dostihového sportu. Byl dlouhá léta prezidentem, později čestným prezidentem České klusácké 

asociace, byl však také vynikajícím odborníkem nejen s bohatými praktickými zkušenostmi, ale i s hlubokými 

teoretickými znalostmi, které zhodnotil v řadě statí a článků publikovaných po 

řadu let v odborném tisku. Zmiňujeme-li se o jeho publikačních aktivitách, 

nelze přehlédnout jeho informativní články týkající se organizace dostihů a 

dění v klusáckém chovu a klusáckém dostihovém sportu obecně, které se 

pravidelně objevovaly v denním tisku a často i v televiznich relacích. 

  Václav Bořek-Dohalský byl erudovaným hippologem, obětavým a 

spolehlivým pracovníkem, publicistou a především po celý život nesmírně 

seriózním distinguovaným gentlemanem. Děkujeme mu za celoživotní práci 

pro český klusácký chov a dostihový sport na domácím i mezinárodním poli. 

Čest jeho památce. 

Profesor Vladimír Čechák / MVDr.Helena Pokorná 
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Ing. Jiří Šindler st. (21.9.1937 - 15.6.2002) 

   Ing. Jiří Šindler starší se narodil 21.září 1937 v Praze v rodině právníka. Válku 
prožil s matkou na Benešovsku na statku u strýce, kde si zamiloval zvířata a 
zejména koně, což mu vydrželo celý život. Po skončení války a návratu do Prahy 
začal pravidelně chodit do Velké Chuchle a jezdil koně rovinové i překážkové. Na 
nich zahájil svou jezdeckou kariéru. Při studiu Vysoké školy zemědělské se dostal 
na praxi do Pecínova u Benešova, kde pod vedením Jiřího Holíka st. začal jezdit i 
klusáky, ale nejraději vzpomínal na tréninky s Mocnou, později vítězkou Velké 
pardubické. 
   Krátce po skončení studií zahájil i svou bohatou kariéru dostihového 
funkcionáře a publicisty. Oženil se v roce 1965 a s manželkou Libuší měl dva 
syny. Jako pracovník Ministerstva zemědělství v sedmdesátých letech rozhodující 
měrou přispěl k záchraně klusáckých dostihů i chovu klusáka v ČSSR. 
   Nejvýrazněji se do povědomí veřejnosti zapsal jako startér. Za 39 sezón s 
praporkem v ruce odstartoval 6638 dostihů, z toho 3573 rovin, 1771 
překážkových a 1294 klusáckých. Největší jeho láskou byla Velká pardubická steeplechase, kde je s počtem 33 startů 
rekordmanem. Odstartoval 26x derby, 21x Jarní cenu klisen, 20x Velkou jarní cenu, 19x St.Leger a 14x Memoriál Ing. 
B. Tichoty (Oaks), což dohromady dává rovnou stovku Klasických dostihů. Celkem poslal na trať neuvěřitelných 
60314 koní.  
   Byl jedním ze zakládajících členů SČADJ (Sdružení českých amatérských jezdců), kde vykonával dvacet let funkci 
předsedy. Jeho četné kontakty po celé Evropě a později i v USA umožnily našim cvalovým i klusáckým amatérům 
účast v mnoha dostizích v zahraničí. 
   Jako klusácký jezdec vedl ze sulky 155 koní v 609 startech, z nichž 68 proměnil ve vítězství, z toho dvanáctkrát 
zvítězil v zahraničí. Jeho nejoblíbenějším koněm byl ŽEN ŽEN, se kterým zvítězil osmkrát. V sedmdesátých letech 
minulého století byl čtyřikrát jezdeckým šampionem ČSSR. 
   Téměř čtvrt století byl dostihovým zpravodajem Svobodného slova, ale psal i do mnoha odborných časopisů a 
získal řadu prestižních novinářských ocenění. Byl jmenován mezinárodním startérem, dále byl jmenován čestným 
prezidentem SČADJ a čestným členem Jockey Clubu ČR. Navždy nás opustil 15. června 2002.     
                                                                                                                                                                            Ing. Jiří Šindler mladší                                                                                                                                                                                                                                 
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Vítěz Rakouského derby Nero Maximus(A) má vazby na český chov klusáka 

  Výsledek 134. Rakouského derby konaného v neděli 16.6.2019 na 

vídeňském závodišti Krieau má velmi zajímavou spojitost s naším 

klusáckým chovem. Jeho vítěz, čtyřletý hřebec Nero Maximus (A) po 

November(D), je totiž synem klisny JS MAXIMA (A), která nyní stojí 

v chovu v Hořejším Krušci a jejím majitelem je  JUDr.Milan Šíma. 

V českém působišti má tato chovná klisna zatím dva potomky, oba 

po americkém plemeníkovi San Pellegrino (US) a oba mají 

rakouskou národnost a tedy oprávnění ke startu ve významných 

chovatelských dostizích v Rakousku včetně Derby. Starším synem JS 

Maximy je dvouletý Julián Misi (A), který je v tréninkové přípravě u 

Jaromíra Kotáska, mladším potomkem je loni narozená klisna 

Janinka Misi (A). Letošní hříbě se bohužel narodilo mrtvé.  

  Nero Maximus (A) byl svěřen do tréninku Conradu Lugauerovi ve Švédsku, loni i letos získal po třech švédských 

prvenstvích a dosáhl osobního rekordu 1:14,8 na 2100 m. V rakouském derby na vytrvalecké trati 2600 m 

vyklusal kilometrový čas 1:16,6 a výrok rozhodčích zněl „zadrženě 7,5 délky“.  

  V Rakouském derby startovala v Česku narozená a trénovaná klisna Quuenie (A), chovatel, majitel a trenér 

Mgr.Jiří Svoboda.  Pod vedením Martina Redla doběhla na 8.místě s časem 1:18,3. Lepší výsledek nakonec vezla 

do rodných Bravantic tříletá Atalanta (A), která v jiném dostihu na 2100 m také pod taktovkou Martina Redla 

doklusala na čtvrtém místě s časem 1:19,0. 

                                                                                                                                                             Zdroj www.mishano.com   
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VÝSLEDKY 3. DOSTIHOVÉHO DNE 4.5.2019 – HIPODROM BRAVANTICE
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