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Než se na dva týdny zavřou vrata za českým sportem, pojďte si to užít! Slavná
Velká pardubická se, navzdory přituhujícím omezením, dnes pojede (16.40, PP ČT sport).
Místo našlapaných tribun bude národ přikovaný k televizím a počítačům.
Bude to zvláštní ročník, na který se po letech bude určitě vzpomínat. „Hlavně že se jede
v termínu,“ ulevil si osminásobný šampion Josef Váňa.
MARTIN HAŠEK
KVĚTOSLAV ŠIMEK
PETR MALÍK

B

yl to jeden z nejdramatičtějších ﬁnišů historie
Velké pardubické. V roce
1997 vletěl Josef Váňa do cílové
rovinky v sedle Vronského s velkým náskokem, jenže před tribunami jako by narazili do zdi.
„Vronsky se lekl a já skoro
taky. Bál se lidí!“ vzpomínal
Váňa, který tehdy tenčící se náskok před Marketplacem uhájil
o pouhou půlku délky.
Faktor šílících tribun si při
dnešní Velké pardubické můžete odškrtnout. Až se koně vytočí
směrem k cíli, v areálu pardubického závodiště bude jen pár
stovek lidí, bez nichž by se dostihový den nedal uspořádat.
„Popravdě si to moc nedokážu představit. Vždycky tam
bylo hodně lidí, bylo krásné,
když tam byly jásající tribuny.

Musíme se s tím poprat a nějak
to zvládnout,“ říká žokej Jan
Odložil, který do dostihu povede obhájce a sázkového favorita
Theophila.
Desetiletý hnědák běhá
za stáj Dostihový klub iSport-Váňa, nejpočetnější syndikát
v zemi, který od loňského triumfu ve Velké pardubické víc
než zdvojnásobil počet členů
ze 120 na 250. Zatímco běžně by
do Pardubic v klubových zelenobílých barvách vyrazilo několik
desítek lidí, dnes se musí dívat
na dálku.
„Mě hrozně mrzí, že se všichni členové syndikátu nemůžou
na koníka přijet podívat osobně.
Děkuju všem, co se do tohohle
spolku dali, věřím, že vám Theophilos udělá radost, a když se to
podaří, dáte si doma skleničku
dobrého sektu,“ vzkazuje Váňa
členům týmu.
Theophilos míval v minulosti
s rušivými vlivy okolí problémy,
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POČET STARTŮ VE VELKÉ PARDUBICKÉ
OSMNÁCTÝ Jaroslav Myška
Marek Stromský

(bez vítězství)
(bez vítězství)

ČTRNÁCTÝ

Jan Faltejsek (5 vítězství – 2012, 2013, 2014, 2016, 2018)

TŘINÁCTÝ

Jiří Kousek

(bez vítězství)

JEDENÁCTÝ Martin Liška

(bez vítězství)

DESÁTÝ

Marcel Novák

(bez vítězství)

ŠESTÝ

Thomas Boyer

(Francie – bez vítězství)

PÁTÝ

Niklas Lovén
Sertaš Ferhanov
Jan Kratochvíl

(Švédsko – bez vítězství)
(Bulharsko -bez vítězství)
(1 vítězství – 2017)

ČTVRTÝ

Lukáš Matuský
Jan Odložil

(Slovensko - bez vítězství)
(bez vítězství)

TŘETÍ

Jakub Kocman

(bez vítězství)

DRUHÝ

Josef Borč

(bez vítězství)

PRVNÍ

Veronika Škvařilová-Řezáčová, Adam Čmiel,
Hakim Tabet (Francie), Romain Julliot (Francie)

ačkoli se v posledních letech
podstatně zklidnil. Může být pro
obhájce ticho z tribun výhodou?
„Budeme se o tom bavit, až
se do cílové roviny dostane,“
usmívá se Váňa. „Nějací lidi tam
musí být. Bafuňáři, veterinární,
zdravotní péče. Že by tam byl
absolutní klid, to si nemyslím.
Nějaký člověk se na tribuně objeví, jsem přesvědčen, že někdo
zakřičí a zvedne ruce. Jestli je to
kůň schopen vnímat, nebo ne,
to nemůžu říct, protože nejsem
kůň.“
Váňa posílá do dostihu čtyři
koně ze svého tréninku. Sázkaři
hodně věří i Sottoventovi, který
letos zažívá velký výkonnostní
vzestup a vyhrál poslední kvaliﬁkaci. Pro No Time To Lose zase
hraje deštivé počasí posledních
dní. V roce 2017 mu k vítězství
ve Velké pardubické měkká
půda pomohla.
„Měřím auru, v neděli na tom
byl nejlíp Theophilos, pak byl

Sottovento, mezi nimi byl No
Time To Lose a nejslabší byl
Mazhilis. No Time To Lose se
po dvou pyramidách prodloužila aura asi o osm metrů, věřím,
že když bude měkko, tak podá
určitě dobrý výkon,“ líčí Váňa.
I soupeři z dalších stájí ale
mají důvod být sebevědomí.
Stretton byl v minulých ročnících třetí a druhý a může přinést šťastnou chvilku dvěma
smolařům. Trenér Stanislav Popelka a žokej Marek Stromský
přišli před pěti lety s Nikasem
o triumf kvůli stopám zakázané
látky v těle koně.
Na startu budou i předloňský
vítěz Tzigane du Berlais i předloni druhý Hegnus, kterého vysílá do boje trenér Radek Holčák.
„Favorité? V mých očích to
budou zkušení koně, co už mají
Velkou v nohách a něco dokázali. Bude asi těžká půda, to
jim sedí. Takže staří matadoři Theophilos, nepodceňoval bych
ani No Tima, i když se vrací
po zdravotních problémech. To
samé Tzigane, byť formu v sezoně neměl,“ říká Holčák. „Mám
pokoru a respekt ke každému
soupeři, ale když se na to dívám
- těžší půda, těžší dostih, to nahrává harcovníkům. Mezi nimi,
věřím, bude i náš Hegnus.“

