Druhou polovinu sezóny zahájí 40. Velká cena Prahy CK Martin Tour
Praha, 6. 8. 2018 - V neděli 2. září odstartuje druhá polovina letošní sezóny na dostihovém závodišti
v Praze-Velké Chuchli. Poběží se celkem osm dostihů, první z nich odstartuje ve 13 hodin, areál
bude otevřený už od 11 hodin. Čekají vás dva z nejvýznamnějších dostihů letošního roku a bohatý
doprovodný program, při kterém se zabaví celá rodina.
Praha je centrum dostihového sportu v ČR a jedno z nejvýznamnějších dostihových míst
středoevropského regionu. Vrcholem programu tak bude 40. ročník Velké ceny Prahy CK MARTIN
TOUR (start v 16.50 hodin), konané pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové. Jde o
prestižní dostih s mezinárodním přesahem pro elitní tříleté a starší mílaře, kteří poběží na trati 1600
metrů o 550 tisíc korun (vítěz získá 220 tisíc Kč, dotováno je prvních sedm míst v cíli). Během
odpoledne se uskuteční také 73. ročník St Leger, nejdelší klasický dostih sezóny. Tříletí hřebci a klisny
při něm změří síly na trati dlouhé 2800 metrů, rovněž o 550 tisíc korun. Uskuteční se také druhý díl
seriálu Fitmin Cup 2018, což je celoroční série dostihů pro dvouleté koně českého chovu.
Velká cena Prahy se na chuchelské dráze koná pravidelně od roku 1979 (pouze dvakrát bylo jejím
dějištěm jiné závodiště: v roce 1990, když se dobudovávala současná tribuna, to byly Karlovy Vary a v
roce 2002, po velké letní povodni, se dostih uskutečnil v Mostě). V termínové listině zaujímá dostih
jedno z nejdůležitějších míst. Jedná se totiž o srovnávací meziročníkový test, v němž měří síly nejlepší
tříletí koně (tzv. klasický ročník) se špičkovými, již prověřenými zástupci starší generace. Tříletí
„klasici“ mají svůj sezónní vrchol v podobě květnové Velké jarní ceny a zářijová Velká cena Prahy je
logickým dalším krokem v jejich kariéře, kdy se v důležitém dostihu postaví proti čtyřletým a starším
„borcům“.

Zajímavosti dostihu:
Vítězkou premiérového ročníku se před čtyřmi dekádami stala polská klisna Diakowa, prvním
domácím premiantem byl o rok později hřebec Agadir.
Dosud žádnému koni se nepodařilo vyhrát třikrát, dvojnásobné vítěze zná historie zatím celkem čtyři
(1982 a 1983 Jaguar, 1995 a 1997 Gay Devil, 2001 a 2002 Tribal Instinct, 2007 a 2008 Blue Coral).
Držitelkou časového rekordu dostihu (jenž je zároveň i rekordem chuchelské dráhy na trati 1600
metrů) je klisna Corcovada, která v roce 2010 triumfovala v čase 1:35,84.
Žádný z jezdců se neprosadil více než dvakrát, dvou triumfů dosáhli Bauyržan Murzabajev (2013 a
2014), Jiří Chaloupka (2005 a 2008), Karol Šarina (1993 a 1999), Lukáš Kasal (2001 a 2002), Milan
Zatloukal (2010 a 2016) a René Koplík (1996 a 1997).
Třikrát zvítězily ženy v sedle: v roce 1987 žokejka z někdejší NDR Angelika Glodde, v roce 2006
Martina Havelková a rok po ní Iva Miličková.
Nejúspěšnějším trenérem historie dostihu je František Holčák z Velkých Karlovic, jehož svěřenci
dokázali (zatím) vyhrát šest ročníků (v letech 1994 až 2012).
Nejvíce majitelských vítězství má na kontě Jiří Charvát, reprezentanti jeho stáje triumfovali /zatím/
čtyřikrát (2004 až 2008).
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Doprovodný program pro děti: Jízdy na ponících zdarma, venkovní hřiště s atrakcemi (trampolíny,
kolotoč), krytý dětský koutek v přízemí tribuny.
Dále: Sázky na dostihy, restaurace, stánkové občerstvení. Hlediště tribuny (kompletně k sezení) je
kryté proti nepřízni počasí.
Doprava:
Vlak: Linka S7 z Hlavního nádraží a Smíchovského nádraží, či také z opačného směru z Berouna.
Intervaly jednotlivých spojů jsou pouze 30 minut.
Autobus: Linka 244 ze Smíchovského nádraží.
Auto: Parkoviště u závodiště, kapacita 600 vozů (parkovné 100 Kč).
Vstupné:
Dospělá osoba: 150 Kč
Do 18 let, studenti do 26 let, senioři 60 let a více: 100 Kč
Do 15 let, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP-P, držitel platného plnocenného (3650 Kč) ročního/365denního
kuponu pražské MHD: zdarma
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