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VELKÉ
PARDUBICKÉ

Velká pardubická steeplechase. Milovaná i nenáviděná,
rodinné stříbro. Žádná jiná domácí událost, která
svou historii píše už od roku 1874, neláká do ochozů
a k obrazovkám takové masy lidí. Taxisův příkop znají
všichni, takřka každý si alespoň jednou v životě zahrál
Dostihy a sázky. Kolik vsadíte na vlastní vědomosti či
štěstí? Otestujte si své znalosti v kvízu deníku Sport
a webu iSport.cz a porovnejte svůj výsledek s přáteli.
PŘIPRAVIL: KVĚTOSLAV ŠIMEK

1. Poslední Velkou pardubickou vyhrál Theophilos s Josefem Bartošem. Jak v roce 2016 skončil jeho
první dostih v barvách syndikátu
DK iSport-Váňa?
a) jezdci Boekhoutovi se v paddocku
nepodařilo nasednout
b) nervózní kůň odmítl do dostihu
odstartovat
c) shodil jezdce a skončil mezi diváky
na přírodní tribuně
3 body

c) Fráze
d) Quirinus

2. Jméno Josefa Váni je v listině
vítězů Velké pardubické napsáno
celkem devatenáctkrát. Kterých
výher má víc?
a) jezdeckých
b) trenérských
2 body

20. Vítězem prvního ročníku Velké
pardubické z roku 1874 byl kůň,
jehož jméno se objevuje i v populární deskové hře Dostihy a sázky.
O koho se jedná?
a) Fantome
b) Gavora
c) Napoli
d) Narcius
3 body

3 body
19. Jen jediný žokej dokázal vyhrát
Velkou pardubickou i Velkou
národní. Který?
a) Hector Baltazzi
b) Leighton Aspell
c) Richard Dunwoody
d) George Williamson
4 body

3. Se dvěma koňmi slavil Josef Váňa
jako žokej i trenér. U kterého
jména to neplatí?
a) Tiumen
b) Cipísek
c) Vronsky
3 body

21. Ve stejné hře jsou i další jména
reálných šampionů Velké pardubické. Kdo mezi vítěze nepatří?
a) Koran
b) Metál
c) Grifel
d) Furioso
4 body

6. V sedle kterého koně Lata Brandisová v roce 1937 vyhrála?
a) Neklan
b) Pohanka
c) Norma
d) Gyi lovam!
3 body
7. První ženou, která triumfovala
jako trenérka, byla Lenka Horáková. Kterého koně připravila
dokonce ke třem výhrám v řadě
za sebou?
a) Peruán
b) Orphee des Blins
c) Epigraf
2 body

HODNOCENÍ
KVÍZU

8. Jezdkyně Martina Růžičková se
do cíle Velké pardubické dostala
až na šestý pokus ve svých padesáti letech. Se kterým koněm si
sen splnila?

s Josefem Bartošem v sedle vítězí
v loňském ročníku Velké pardubické
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a) Monka
b) Damion
c) Chailand
d) Rubín
3 body
9. Martina Růžičková se zapsala
do historie jako druhá ženská
trenérka vítězného Charme Looka
(2016). Trénovala i koně jednoho
slavného jezdce formule 1. Kdo
jím byl?
a) David Coulthard
b) Mika Häkkinen
c) Kimi Räikkönen
d) Damon Hill
4 body
10. Která klisna dokázala jako jediná
vyhrát třikrát za sebou?
a) Lady Anne
b) Registana
c) Sixteen
d) Orphee des Blins
3 body
11. Kolikrát vyhrál Velkou pardubickou legendární Železník?
a) čtyřikrát
b) pětkrát
c) šestkrát
2 body

62 – 70 bodů: Neuvěřitelné! Jste
sportovní expert s encyklopedickou
pamětí, který by našel uplatnění
v nejedné sportovní redakci. Anebo
vykuk, který si všechno našel na internetu... Ale to byl jen fór. Jinak jedna
z nejnebezpečnějších činností pro vaše
přátele je začít se s vámi trumfovat
ve znalostech sportovní historie. Tohle
se možná dá využít!

53 – 61 bodů: Výborné!
O sportu toho víte opravdu
hodně. A evidentně ho
sledujete pozorně už delší
dobu. Uteklo vám jen
několik detailů, ale to se
dá lehce dohnat. Pokud
byste chtěl nastoupit k nám
do redakce, rozhodně
nejste bez šance.

12. Jak vypadal dres Železníkova
týmu ze Světlé Hory?
a) modrý dres, červená šerpa
b) modrý dres, žlutá šerpa
c) žlutý dres, červená šerpa
2 body

c) při nájezdu na Taxis přeskočil i protestující skupinku ochránců zvířat
d) Váňa ještě nebyl zcela doléčený
z hrozivého pádu v Německu
3 body

13. Jak se jmenovala Železníkova
matka?
a) Želatina
b) Želka
c) Železná Lady
d) Zigeunerkind
4 body

16. Korok, trojnásobný vítěz Velké
pardubické, měl od narození jednu
výraznou vadu. Jakou?
a) byl alergický na seno
b) na jedno oko byl slepý
c) přední nohu měl v kloubu vytočenou
3 body

14. Trenérem Železníka byl Čestmír
Olehla. Kterou klisnu připravil
ke dvěma triumfům ve Velké
pardubické?
a) Čest
b) Sesi
c) Poinsettia
d) Registana
2 body

17. Václav Chaloupka vyhrál Velkou
pardubickou čtyřikrát, Jiří
Chaloupka jednou. V jakém byli
příbuzenském vztahu?
a) otec a syn
b) strýc a synovec
c) sourozenci
d) žádný, shoda jmen
3 body

15. Nejemotivnější bylo Železníkovo
čtvrté vítězství z roku 1991.
Proč?
a) jako první v historii doběhl
v čase pod 10 minut
b) spadl na Popkovickém skoku
a vyhrál po velké stíhací jízdě

18. Který československý kůň dokázal vyhrát Velkou pardubickou
a dokončit Velkou národní v Liverpoolu (byť v oﬁciálních anglických
záznamech neﬁguruje)?
a) Valencio
b) Essex

38 – 52 bodů: Ale dobré to bylo.
Sport evidentně patří do vašeho
světa. Na druhou stranu úplně
do hloubky všechno nejspíš
nesledujete. Anebo to byl jen váš
slabší den a možná jsme se vám
dnes i tématem netreﬁli úplně
do noty. Trochu blbé by jen bylo,
pokud je sport vaším jediným
koníčkem…

25 – 37 bodů: Nic moc. Kdybychom byli ve škole, učitel by vaše
znalosti zhodnotil zhruba následovně: Prolezl jste do dalšího ročníku s odřenýma ušima. Vypadá
to, že do testu jste se pustil spíše
náhodou a z hodně dlouhé chvíle.
O výsledku ale raději nikomu nic
neříkejte a zkuste spíš nějaký kvíz
o hudbě či ﬁlmu.

22. Který žokej dokázal jako jediný
v historii vyhrát čtyřikrát za sebou?
a) Josef Váňa
b) Jan Faltejsek
c) Peter Gehm
d) Zdeněk Matysík
2 body
23. Která z překážek je pojmenovaná
po dvojnásobném vítězi Velké
pardubické?
a) Velké a malé Zahrádky
b) Poplerův skok
c) Havlův skok
d) Velký Taxisův příkop
2 body
24. Jakého společenského faux
pas se dopustil vítězný Dušan
Andrés, když v roce 2007 přebíral
cenu od anglické princezny Anny?
a) políbil princezně ruku
b) nesejmul při gratulaci helmu
c) požádal o společné selﬁe
d) nechal si podepsat dres
2 body
25. Od roku 1874 se VP přerušila
jen pětkrát. Která ze situací
nebyla příčinou zrušení dostihu?
a) obě světové války
b) špatné počasí
c) invaze spojeneckých vojsk v roce
1968
d) virová pandemie
2 body

0 – 24 bodů: Hrůza. Existují jen dvě
možnosti a obě pro vás nejsou lichotivé. Ta trochu lepší je, že jste otázky ani
odpovědi vůbec nečetl a jen „naslepo“
zakroužkoval možnosti a neměl při
tom navíc moc štěstí. Anebo jste se
fakt snažil, což je ale ve výsledku snad
ještě horší. Znamená to totiž nejen
to, že nemáte štěstí, ale navíc jste
sportovní analfabet.

1c, 2b, 3b, 4d, 5a, 6c, 7a, 8d, 9b,
10d, 11a, 12c, 13a, 14d, 15b,
16c, 17c, 18a, 19d, 20a, 21b,
22c, 23b, 24a, 25d

5. Jedinou ženou, která vyhrála
Velkou pardubickou je Lata
Brandisová. Jaké je její oﬁciální
křestní jméno?
a) Immaculata
b) Latakia
c) Lattafa
d) Laetitia
4 body

THEOPHILOS

Vyhodnocení odpovědí:

4. Jak se jmenuje tréninkový kopec
ve středisku Josefa Váni?
a) Vlekař
b) Senátor
c) Panovník
d) Vladař
2 body

