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Theophilos bude obhajovat,
Vítěz předchozího ročníku
Theophilos bude na startovní listině jedním ze čtyř
šampionů Velké Pardubické
z minulých let.
TOMÁŠ RAIS

L

oňský vítěz Theophilos na startu
130. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou chybět
nebude. Kdo bude v jeho sedle? Otazník vyřešil trenér Josef
Váňa týden před vrcholem
dostihové sezony. Šanci dostane žokej Jan Odložil.
„V neděli mi zavolal pan
Váňa. Popovídali jsme si o
tom, řekl mi k tomu nějaké
věci. Já jsem samozřejmě s
nadšením souhlasil,“ popisuje
osmadvacetiletý Odložil.

V roli obhájce
Před rokem dovedl Theophila k triumfu žokej Josef
Bartoš, jenž se ovšem nedávno
zranil při vítězném seskoku
z koně v Meranu. Operované
koleno Bartoše do Velké pardubické nepustí.
Jako náhradní varianta tak
vzniklo spojení Theophila a
Jana Odložila. Ten se v sedle
desetiletého hnědáka objevil
již vloni, když v Pardubicích
vyhráli Cenu Peruána.
„Krásně jsem se na něm
svezl. Je to kvalitní skokan, od
pana Váni určitě perfektně
připravený. Nemám se čeho
obávat,“ říká Odložil směrem
k nedělnímu vrcholu.
MYŠLENKY JEN NA DOSTIH
Zlom v kariéře Odložila nastal
v roce 2016, kdy se taky poprvé objevil na startu Velké
pardubické. S Ter Millem
skončili na šestém místě.
Výborná premiéra!
„Bylo to úžasné. Velký dík
patří trenéru a majitelovi Novákovi, že jsem tu šanci dostal.
Povedlo se to podle očekávání,
po dostihu bylo obrovské
nadšení,“ vzpomíná Odložil.
V dalších letech ovšem taky
poznal náročnost legendární-

LOŇSKÁ RADOST. Ve 129. ročníku Velké pardubické se Slavia Pojišťovnou vyhrál Theophilos. Tehdy byl v jeho
sedle Josef Bartoš. Zraněného žokeje v letošním jubilejním ročníku nahradí Jan Odložil. Foto: Deník/Luboš Jeníček

Jak „zmetek“ Theophilos zvítězil
Theophilos s žokejem Josefem Bartošem vyhráli 129. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou, psalo se před
rokem. „Děkuju panu Váňovi a paní Váňové, udělala s ním
obrovskou práci, s takovým nevyzpytatelným zmetkem.
A teď je z něj šampion,“ řekl v cíli Bartoš, který slavný dostih vyhrál potřetí.
Theophilos zvládl s přehledem i Taxisův příkop, rozhodovalo se na posledních proutěných překážkách a v cílové
rovince. „Zkusil jsem to asi šest set metrů před cílem. Na
koně jsem křičel: Theo běž, Theo běž, jak mi poradila paní
Váňová. A on šel a dokázal to,“ líčil Bartoš. Na dalších pozicích loni skončili Stretton v sedle s Thomasem Garnerem
a Chicname Du Cotte, jehož vedl Jordan Duchene.
ho dostihu. V letech 2017 a
2018 s polokrevným běloušem
Ter Millem nedokončili. Loni
se měl Odložil objevit na startu v sedle Templáře, jenže den
předtím se zranil.
Další šanci tak dostane až
tuto neděli. Po zkušenostech
tuší, co je potřeba k úspěchu.
„Určitě mít dobrého koně,
což mám. A k tomu i trochu

štěstí, je to dostih, stát se může cokoliv,“ uvědomuje si.
Legendární dostih má svá
specifika. „Ty skoky vidíte celý
rok, tedy kromě Taxisova příkopu. Taxis se jde jednou za
rok ve Velké. Mám to štěstí, že
Theophilos už ho jednou skákal. Skočil ho parádně, tak si
myslím, že bychom na skocích
neměli mít problém nikde.

Pokud samozřejmě nepřijde
nějaká kolize ostatních koní,“
uvažuje Odložil.
Ten dosáhl na své padesáté
vítězství v kariéře týden před
loňským ročníkem Velké pardubické a získal titul žokej. Jít
do dostihu v sedle obhájce loňského prvenství je pro Odložila
samozřejmě velká novinka.
„Nejsem zvyklý na to, že
bych měl jezdit favority. Když
ale potom sednu na toho koníka, tak máme myšlenky jen
na dostih. Zvládnu se soustředit na to, abych podal co
nejlepší výkon,“ ubezpečuje.
BOJ O VÝSLEDEK
Bude na ně upřena velká pozornost, to je jasné. Theophilos je svěřencem Josefa Váni a
navíc obhájcem loňského prvenství. „Samozřejmě jdeme
pro co nejlepší výsledek, je to
vrchol sezony. Nejedeme se
jenom zúčastnit, jdeme zabojovat,“ vyhlásil Odložil.
Pokračování na straně 5...

