
123. Deutsches Traber Derby pro favorita Mister F Daag v rekordním čase 
 
Poslední desetiletí často bývá nejvýznamnější německý dostih, Deutsches Traber Derby, v režii nizozemských jezdců, 
trenérů a majitelů. A ani jeho 123. ročník dotovaný více než 215 tisíci euro nebyl výjimkou. Ostatně ze 14 dostihů 
konaných v rámci neděle 5. srpna, zvítězili nizozemští zástupci v osmi dostizích.  
 
Trotto.de 123. Deutsches Traber Derby mělo desetinového favorita ve svěřenci trenéra Paula Hagoorta Mister F 
Dag (Conway Hall), tedy nejen vítězi jedné z rozjížděk derby, ale také majiteli triumfu z počátku června ve Vincennes. 
Robin Bakker vedl hnědého hřebce v průběhu dostihu ve druhé stopě. V cílové rovině přešel snadno do čela a zvítězil 
o půldruhé délky v novém osobním rekordu 1:12,3. Tento kilometrový čas je zároveň novým rekordem derby. Úspěch 
trenéra Hagoorta stvrdil druhým místem Ids Boko (From Above) s Rickem Ebbingem. Ten za sebou o krátkou hlavu  sebou 
udržel Fabia de Pervenche (Love You) dalšího úspěšného holandského trenéra Diona Tesselaara, který byl v jeho sulce. 
Čtvrtá příčka patřila domácímu Chapter One (Donato Hanover) s Michaelem Nimczykem.  Dvojice jezdec Robin Bakker 
a trenér Hagoort vyhrála Německé derby už počtvrté za sebou a celkově popáté. Majitelem vítěze je Joseph Vanduffel 
a chovatelem Jean Huls. Finále B Derby o 20.000 Kč ovládl nestárnoucí Heinz Wewering s pátou šancí v dostihu Great 
Gatsby As (Abano As), kterého trénuje Erwin Bot.  
 
Druhým nejbohatěji dotovaným dostihem neděle byl Super Trot Cup 2018 von Jägersro, Wien und Berlin o 70.000 euro. 
V tomto vytrvaleckém mezinárodním utkání se zadrženě prosadil svěřenec trenéra Lugauera Bijou Bourbon H.M. (Sam 
Bourbon), který pod vedením Marca Eliase zvládl trať 2500 m v tempu 1:14,8. Zajímavým dostihem konaným poslední 
den Derby-Woche je také Derby-Revanche o 25.000 euro.  Loňský hrdina derby Tsunami Diamant (Gustav Diamant) měl 
pěkný finiš a odkázal Portlanda (Ganymede), který loni v derby cválal, na druhé místo. Opět tedy slavila úspěch dvojice 
Bakker –Hagoort. Favoritem populární Derby-Rekordmeile o 15.000 euro byl Cash Hanover (Love You) s Michaelem 
Nimczykem, ale velmi chytře dostih zajel se svou svěřenkyní Gildou Newport (Donato Hanover) Dion Tesselaar.  Po celý 
dostih držel klisnu za favoritem a v cíli byl o půldruhé délky před ním. Gilda Newport, která v minulosti vyhrála Derby 
klisen a byla jako dvouletá a tříletá neporažena v sedmi startech, patří nejznámější německé majitelce Marion Jauss. 
 
Sobotní program v Mariendorfu již tradičně vrcholil Eduard Winter Derby Deutsches Stuten-Derby o více než 91.000 
euro. I v něm kralovali prostřednictvím svých svěřenkyň nizozemští trenéři Hagoort a Tesselaar. Roli desetinové favoritky 
potvrdila vítězka Buddenbrock-Rennen a také rozjíždky Avalon Mists (Pastor Stephen), která si kilometrovým časem 
1:13,4 vylepšila osobní maximum. Výtečnou klisnou je ale také teprve potřetí startující Cahaya (Love You), která zahájila 
svou kariéru před necelým měsícem. Tehdy  ve zmíněné Buddenbrock – Rennen skončila druhá za Avalon Mists. V derby 
klisen klusala celý dostih na bariéře. Až v polovině cílové roviny ji mohl vytáhnout Dion Tesselaar do třetí stopy a i když 
klisna akcelerovala, k uniklé Avalon Mists  se už přiblížila jen na půldruhé délky. Třetí příčku získala další Tesselaarova 
svěřenkyně Isabella Boshoeve (Ready Cash) vedená Heinzem Weweringem.    
 
Tradičním prvkem sobotního mítinku v Mariendorfu rovněž je večerní aukce ročků, která byla už 28. v pořadí. Na dražbě 
bylo předvedeno pět potomků Ready Cashe (Indy de Vive) a všichni se dostali do první desítky nejdražších koní. Otec mj. 
Bold Eagla se také postaral o nejvyšší  částku 180.000 euro, za kterou nový majitel vydražil jeho syna jménem Black Jack. 
140.000 euro stáli nové majitele dva hřebci – syn Ready Cashe a první počin v chovu vítězky 26 dostihů  Bibi Barosso 
jménem Toto Barosso a dále potomek plemeníka Muscle Hill jménem Killian, jenž má sourozence s rekordem 1:09,0 a 
1:10,7. Do Česka přicestoval z této aukce hřebec Kane Fortuna po otci Explosive Matter (Cantab Hall).  (mze)

Pro Dostihový program fotografoval v Berlíně pan Petr Nowicki.

Avalon Mists Dekorování Derby klisen
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