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Dostihy

Theophilos vyhrál první kvalifikaci na Velkou pardubickou

NAPÍNAVÉ CHVÍLE.

Před posledním skokem
loňský vítěz Velké
pardubické ve včerejší
kvaliﬁkaci pohodlně vedl.
V závěru se ale i žokej Josef
Bartoš hodně zapotil, aby
vítězství s hnědákem uhájil.
FOTO PRO NEDĚLNÍ SPORT:
BOHUMIL KŘIŽAN

Obhajoba? Hlavní je zdraví
MARTIN HAŠEK
PETR MALÍK

Vítězství Theophila, koně
Dostihového klubu iSport-Váňa, na loňské Velké pardubické
bylo překvapením. Nesmírně
milým překvapením. Desetiletý hnědák ale včera při
kvaliﬁkaci na letošní steeplechase dokázal, že to rozhodně nebyla náhoda. Včerejší
dostih vyhrál, i když syndikátu
vlastníků se v napínavém ﬁniši
postaral o pár perných chvilek.
PARDUBICE – Pohádka největšího tuzemského dostihového
syndikátu pokračuje. Desetiletý
šampion Theophilos vstoupil
do sezony nejlepším možným

způsobem, vítězstvím v kvaliﬁkačním dostihu na 5800 metrů. Trenér Josef Váňa byl před
dostihem opatrný, když říkal,
že Theophilos ještě není úplně
v srsti, ale na dráze Theophilos
bojoval stejně srdnatě jako loni
v říjnu, když vyhrál Velkou pardubickou.
Závěr dostihu byl pořádný nápor na nervovou soustavu. Ještě
před posledním skokem vypadal
Theophilův náskok jako pohodlný, ale v půlce rovinky se na něj
dotáhl obhájce vítězství v kvaliﬁkaci Hegnus a čtyři desítky
členů syndikátu hnaly svými
hlasivkami Theophila k cílovému mezníku.
Krk. Takový byl rozdíl mezi
Theophilem a Hegnusem u cí-

kvalifikace
v číslech
První kvaliﬁkace na Velkou pardubickou (5800 m, pětiletí a starší
koně, dotace 200 000 korun): 1.
Theophilos (ž. Bartoš, tr. J. Váňa st.,
stáj Dostihový klub iSport-Váňa),
2. Hegnus, 3. Player. Čas: 7:29,85.
Výrok: tuhý boj krk - 3 1/2 - 7. Další
dostihy: I. Sabion (ž. Faltejsek) Heliostat - Gryffichop, II. Tech Jury (ž.
Faltejsek) - Saint Shine - Dundee, III.
Del Rey (Složil ml.) - Moula - Mansur,
IV. Dallina (ž. Ferhanov) - No Time
To Lose - Chrystal Cross, V. Aztek (ž.
Liška) - Sansiro - Meny Bay, VII. Apas
Rocka (ž. Stromský) - String - Forever
Dry, VIII. Taste Of Rock (ž. Myška) Usockem - Maly Nine.

lového mezníku oﬁciální dostihovou mluvou. Ve skutečnosti
rozhodlo několik centimetrů.
Josef Bartoš po dostihu Theophila chválil. „Když se k hlavě
Theophila dostala Hegnus, opět
dokázal zabrat. Je to velký bojovník, a to je cenná vlastnost.“
Trenér Josef Váňa přispěchal
do paddocku s úsměvem na tváři. „My jsme ten dostih opravdu
chtěli vyhrát, dělali jsme pro to
doma všechno, i když kůň nebyl
v srsti, jak bychom si představovali. Ale zdál se veselej, v pořádku, tak jsme ho do kvaliﬁkačky
dali. Protože původně plán byl,
že by jel druhou, třetí nebo čtvrtou.“
Bílozelené barvy Dostihového
klubu iSport reprezentuje Theo-

philos pátým rokem a zaznamenal šesté vítězství.V paddocku už
to nebyl ten divočák jako na jaře
roku 2016. Žokej Josef Bartoš
mohl v pohodě nasednout a také
v dostihu se hnědák choval jako
profesionál. „Dostih byl výbornej,
dokonce jsem ho musel pobídnout, ale do čela jsem se dostal
zbytečně brzy, proto jsem ho
v tomto vedru pořádně prohnal,“
zhodnotil dostih Josef Bartoš.
Při předání čestných cen si
Theophilos spokojeně vykračoval, pouze na konci ceremoniálu už byl nervózní, a tak ho
Pavla Váňová odvedla raději
zpět do stáje.Teď bude odpočívat
a zatím trenér Josef Váňa nemá
jasno, zda se představí ještě
v kvaliﬁkaci nebo až v samotné

Velké pardubické druhou říjnovou neděli. „Teď má zase čas si
odpočinout v těch parných letních dnech. Pořádně trénovat začneme koncem srpna, začátkem
září a budeme ho chystat na Velkou pardubickou. Když zůstane
zdravý, může ji zaběhnout dobře. Ale Velká pardubická je Velká
pardubická. Tam to není jenom
o tom, jak je kůň dobrej, ale musíš mít taky štěstí, aby všechno
klaplo, jak má. Já mu držím palce, hlavně ať po tomhle dostihu
zůstane zdravý. My v práci uděláme všechno pro to, aby tomu tak
bylo i nadále.“
Dostihový klub je stále otevřen všem zájemcům o členství,
přihlásit se můžete na www.dkfans.cz.

To je něco, radovala se Vondrová ze dvou rekordů
PRAHA – Na mezinárodním
poli soutěžit momentálně nemohou. Z českých atletů to musí
mrzet především dvacetiletou
běžkyni Ladu Vondrovou. Ta se
totiž včera na atletické extralize na pražské Julisce blýskla výborným časem v závodu na 400
metrů. Výkonem 51,35 sekundy
si vylepšila o téměř čtyři desetiny osobní rekord a zařadila
se na druhé místo letošních
světových tabulek, na kterých
se podepsala pandemie koronaviru. Rychleji než Vondrová
letos běžela jen bývalá mistryně Amantle Montshová z Botswany, která v březnu dosáhla
času 51,22.
Vondrová si včerejším výkonem upevnila sedmé místo
v českých dlouhodobých tabulkách, které vede Jarmila
Kratochvílová druhým časem
historie 47,99. Necelé tři hodiny
po čtvrtce úřadující vicemist-
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ryně Evropy do 23 let na Julisce
ovládla i poloviční trať v dalším
osobním maximu 23,57. V cíli
byla o tři setiny dříve než jiná
závodnice USK Praha Marcela
Pírková.
„Hlavně čtvrtka mě potěšila.
Pak jsem si říkala, že dvoustovka už bude jen taková třešnička na dortu. Zaplaťpánbůh, je
to dobrá třešnička na dortu,“
řekla Vondrová na facebookovém proﬁlu atletického svazu.
Pochvalovala si, že se jí konečně povedlo závod na 400 metrů
dobře rozběhnout.
„Na třístovce jsem si říkala:
netuhneš, tak běž. V cíli jsem
pak viděla ten čas a říkám: To je
něco. Musím se naučit nabíhat
první dvoustovku tak nějak stejně, abych nelítala o vteřinu tam
nebo tam,“ uvedla Vondrová,
která po individuálních startech
ještě pomohla USK vyhrát obě
štafety na 4x100 i 4x400 metrů.

Velký sprinterský souboj
na mužské dvoustovce pro
sebe rozhodl Jan Jirka. Díky
osobnímu rekordu 20,71 oplatil porážku ze stovky Slovákovi Jánu Volkovi (20,74), třetí
doběhl Pavel Maslák (20,79).
„Je to obrovská radost porazit
takovéhle borce, taková odměna za všechny tréninky. Osobák
jsem tady v těch podmínkách
nečekal, ale asi nám přálo
štěstí a zrovna fouklo správným směrem. Zdálo se mi, že
nemám moc sil, ale ukázalo
se, že na těch stovkách jsem se
jenom rozběhal a tady to bylo
ono,“ uvedl Jirka.
Pozoruhodný výkon předvedl
také Filip Sasínek na 1500 metrů, kterému po sólovém běhu
těsně unikl čas pod 3:40.
Úvodní kolo extraligy ovládli
atleti Dukly Praha a ženy USK
Praha. Druhé kolo se uskuteční
18. července v Kladně.

extraliga v číslech
Muži: 100 m (vítr -1,3 m/s): 1. Volko
(Vítkovice) 10,46, 2. Jirka (Olymp)
10,62, 200 m (0,0 m/s): 1. Jirka
20,71, 2. Volko 20,74, 3. Maslák
(Dukla) 20,79, 400 m: 1. Krsek (Kladno) 47,26, 800 m: 1. Šnejdr (Slavia)
1:51,74, 1500 m: 1. Sasínek (Olymp
Praha) 3:40,40, 3000 m: 1. Marčík
(Slavia) 8:31,45, 110 m př. (+0,9
m/s): 1. Sýkora (Olymp Praha) 14,19,
400 m př.: 1. Müller (Dukla) 50,14,
3000 m př.: 1. Vích (Dukla) 8:51,55,
výška: 1. Bahník (Univerzita Brno)
222, tyč: 1. Šcerba (Ústí n/L) 533,
dálka: 1. Juška (Olymp Praha) 784,
trojskok: 1. Vondráček (Pardubice)
16,26, koule: 1. Prášil (Kladno) 17,61,
disk: 1. Bárta (Olymp Praha) 60,30,
oštěp: 1. Frydrych (Dukla) 71,87, kladivo: 1. Hájek (Dukla) 70,12, 4x100
m: 1. Olymp Praha 40,26, 4x400 m:
1. Dukla 3:11,91.
Celkově: 1. Dukla Praha 211,5, 2. Univerzita Brno 196, 3. Olymp Praha 168,
4. TEPO Kladno 150, 5. Slavia Praha
116, 6. Škoda Plzeň 100, 7. Vítkovice
86,5, 8. Hvězda Pardubice 70.

1. kolo extraligy atletických
družstev v Praze na Julisce
Ženy: 100 m (0,0 m/s): 1. Bendová
(Olymp Praha) 11,67, 200 m (+0,3
m/s): 1. Vondrová (USK) 23,57,
400 m: 1. Vondrová 51,35, 800 m:
1. Mezuliáníková (Olymp Praha)
2:07,97, 1500 m: 1. Mezuliáníková
4:30,91, 3000 m: 1. Stewartová
(Dukla) 9:44,61, 100 m př. (-1,7
m/s): 1. Cachová (USK) 13,45, 400
m př.: 1. Zapletalová (Olymp Brno)
57,11, 3000 m př.: 1. Hrochová
(Plzeň) 10:36,99, výška: 1. Sajdoková
(Vítkovice) 184, tyč: 1. Maláčová 445,
2. Švábíková (obě USK) 445, dálka:
1. Kučerová (USK) 620, trojskok:
1. Maštalířová (Dukla) 13,10, koule:
1. Červenková (USK) 17,15, disk: 1.
Staňková (Kladno) 58,31, oštěp: 1.
Gillarová (Dukla) 58,67, kladivo: 1.
Valešová (Plzeň) 62,82, 4x100 m: 1.
USK Praha 44,38, 4x400 m: 1. USK
Praha 3:40,69.
Celkově: 1. USK Praha 253,5, 2.
Olymp Brno 186, 3. Dukla Praha
168,5, 4. Škoda Plzeň 163, 5. Vítkovice
135, 6. TEPO Kladno 99, 7. Olymp
Praha 88.

