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JAN KRATOCHVÍL THEOPHILA NECHTĚL, PRO VELKOU PARDUBICKOU MÁ JINÉ ŽELÍZKO:

Sottovento vypadá v mých očích nejlíp
Jan Švanda
Jejich cesty se znovu minou.
Před třemi lety Jan Kratochvíl
ovládl Velkou pardubickou s No
Time To Losem, jenže další
start, natož triumf s dnes jedenáctiletým hnědákem ve slavné
steeplechase nepřidal. Příležitost na obhajobu mu zhatila
zlomenina pažní kosti v krčku,
loni v říjnu zase marodil kůň,
kterého 29letý žokej neosedlá
ani letos.

■ Pro jubilejní, 130. ročník
jste zvolil Sottoventa, bylo to
pro vás těžké rozhodování?
Dohodli jsme se s celým týmem i majitelem, že ho v neděli pojedu. Složité to bylo. Kvůli
zranění Pepy Bartoše, který
měl obhajovat vítězství s Theophilem, byla ve hře i varianta,
že bych ho jel právě já.
■ Což se nestalo. Do jeho
sedla usedne Jan Odložil…
Kdybych si o něj řekl, asi
bych ho dostal. Jezdím pro pana Váňu, dostávám první šance… Ale já si ale o Theophila
zkrátka neřekl.
■ Proč?
Myslím si, že Sottovento by
mohl být lepší! Z naší čtveřice
koní mu věřím nejvíc. Taky
jsme si i nejvíc sedli. Ke startu
je samozřejmě nachystaný také
No Time To Lose, ale trošku
jsem byl z jeho letošních výsledků zklamanej.
■ Nepřesvědčil vás?
Po prvním letošním dostihu,
který jsem s No Timem absolvoval, jsem z něho byl nadšenej. Že to tam furt je. Ale pak
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Hrozně se mi líbilo,
jak kůň jezdí.
Jak vyspěl
pro takhle těžké
a náročné dostihy

jsme spolu šli kvalifikaci, která
byla taková podivná. Za poslední překážkou jsem si myslel, že se mu obnovilo zranění
a ono to tak nakonec nebylo.
V krátkém dostihu měl zase
pád. Je to u něj zkrátka takový
nevyrovnaný. Samozřejmě může se stát cokoliv. Sedne mu to,
bude mít den… Pořád je to kvalitní kůň a bude mít na sobě
dobrou náhradu (Jakub Kocman). Vyhrát tedy může určitě
taky.
■ Pak by vás však volba
hodně mrzela.

Kratochvílova minulost na Velké pardubické
2014
2016
2017
2019

8. místo (Gauner Danon); vyhrál Faltejsek (Orphee des Blins)
2. místo (Ange Guardian); vyhrál Faltejsek (Charme Look)
1. místo (No Time To Lose)
4. místo (Mazhilis); vyhrál Bartoš (Theophilos)
(Inzerce)

Je to pochopitelně těžký.
Mohl jsem si vybrat špatně, ale
Velká pardubická se koná jednou ročně, je to těžký dostih,
v němž chci vždycky sedět na
koni, o kterém vím, že to
zvládne.
■ Převážila procenta na
stranu osmiletého valacha
Sottoventa po poslední čtvrté
kvalifikaci, kterou opanoval?
Byť s ním tehdy slavil žokej
Odložil.
Já ho měl původně jet, ale
bohužel jsem měl drobné zranění z dostihu, které jsem utr-

pěl asi týden před kvalifikací.
Jel ho tedy Honza a opravdu
podal perfektní výkon. Už
v předchozí kvalifikaci, kdy
jsem byl v sedle já, se mi hrozně líbilo, jak kůň jezdí. Jak vyspěl pro takhle těžké a náročné
dostihy. Jsou samozřejmě ošemetné, kůň se může zranit, ale
on to všechno ustál ve zdraví
a v přípravě pokračoval dál. Jeví se moc dobře. V mých očích
vypadá z celého kvarteta adeptů vážně nejlíp.
■ Zmínil jste zranění kolegy Bartoše, jenž si nedávno

při oslavách cenného vítězství
v italském Meranu pochroumal koleno a musel na operaci. Jak jste zprávu přijal?
Je to opravdu smůla. Samozřejmě užíváte si, že vyhrajete
velký dostih. Bezprostřední
emoce jsou veliké. Neříkám, že
to byla hloupost, bohužel se
u něj sešla shoda náhod. Mohl
tam mít třeba už něco z předešlého pádu. Měl radost, takže
dělal různé skopičiny, které
k vítězství patří, a stalo se prostě tohle…
■ Na trať Velké pardubic-

ké vyrazí letos osmnáct koní,
jaký dostih očekáváte?
Určitě dost otevřený. Na start
se postaví několik předešlých
vítězů, bude tam i pár nováčků.
Všechno se bude odvíjet od toho, až se skočí Velký Taxis
a Irská lavice. Pak se to tak nějak uklidní a dostih se bude lámat až u Anglického skoku.
Těžko ale odhadovat, jak to bude celý vypadat. Nevidím tam
vyloženě někoho, který by se
staral o tempo. Snad se toho někdo z těch zkušenějších koní
a jezdců ujme, vezmou to na
sebe a udělají pěkný dostih.
■ Jaká pro vás bude Velká
pardubická bez přítomnosti
diváků?
To si právě zatím nedokážu
vůbec představit. Pro nás žokeje je to svátek, připravujeme se
na Velkou, těšíme se na ni celej
rok a teď na závodišti skoro nikdo nebude. Bohužel se ale nedá nic jiného dělat.
■ Pořadatelé ještě minulou středu nemohli garantovat, že legendární dostih skutečně proběhne. Ulevilo se
vám, že tradice nakonec zůstane zachována?
Díky bohu, že můžeme běžet. Bude to pochopitelně speciální ročník. Každej doufal, že
se situace bude zlepšovat, jenže
to bylo spíš naopak. Musíme
být opravdu spokojení s tím, co
je. Byť nevíme, do čeho v neděli jdeme.
■ Jak se žokejů dotknou
restrikce?
Nás ani tolik ne. Samozřejmě roušky mít budeme, ale na
to jsme zvyklí z ciziny, protože
tam s nimi jezdíme celej rok.
Jezdce to příliš neovlivní.
■ Trápí vás nějaké zdravotní šrámy?
Pokud jde o pády, zdraví drží. Koronavirem jsem se naštěstí nenakazil. Jsem zdravej
a na neděli připravenej.

Do sedla obhájce se posadí žokej Odložil
Martin Kézr

Startovní listina 130. Velké pardubické

Žokej Jan Odložil povede desetiletého hnědáka Theophila při nedělní obhajobě prvenství ve Velké pardubické. Trenér Váňa pro svého koně
musel po Bartošově zranění narychlo hledat náhradníka a volba padla
na 28letého Odložila, který dosud jel
steeplechase na 6900 metrů vždy jen
s běloušem Ter Millem.
Při premiéře před čtyřmi lety obsadil šesté místo, o rok později musel koně zadržet a předloni skončili
už na Taxisově příkopu. S Theophilem už má Odložil z loňska úspěšnou zkušenost, na pardubickém závodišti vyhráli Cenu Peruána. „Pro
mě je to po dvanácti letech rajtování
velká příležitost, děkuji panu Váňovi
za výborného koně,“ řekl Odložil,
jenž letos vyhrál poslední kvalifika-

1 ALL SCATER (10)
Veronika Škvařilová-Řezáčová
2 LODGIAN WHISTLE (7)
Jaroslav Myška
3 HEGNUS (12)
Lukáš Matuský (SR)
4 BUGSIE MALONE (10)
Adam Čmiel (SR)
5 CATCH LIFE (12)
Niklas Lovén (Švéd.)
6 CASPER (8)
Sertaš Ferhanov (Bul.)
7 MAZHILIS (11)
Jiří Kousek
8 SOTTOVENTO (8)
Jan Kratochvíl
9 DULCAR DE SIVOLA (7)
Josef Borč
10 STRETTON (10)
Marek Stromský
11 MAHONY (8)
Hakim Tabet (Fr.)
12 RIBELINO (12)
Thomas Boyer (Fr.)
13 VANDUAL (12)
Romain Julliot (Fr.)
14 PLAYER (8)
Marcel Novák
15 THEOPHILOS (10)
Jan Odložil
16 NO TIME TO LOSE (11)
Jakub Kocman
17 TZIGANE DU BERLAIS (9)
Jan Faltejsek
18 TALENT (9)
Martin Liška
Za jménem koně je uveden věk, u žokejů z ciziny pak země původu.

ci se Sottoventem, kterého v neděli
ale povede Kratochvíl.
Předloni triumfujícího Tzigane du
Berlais bude pod sebou mít Jan Faltejsek, pětinásobný vítěz dostihu.
Marek Stromský při svém 18. startu zkusí na vytoužený titul, který
mu už několikrát těsně unikl, dosáhnout s loni druhým Strettonem. „Už
dvakrát jsem proběhl okolo cílového
mezníku první, jenže vždycky mi
radost vzala diskvalifikace. V roce
2008 s Amant Grisem pro nedodržení kurzu kolem točného bodu
a před pěti lety pro doping Nikase,“
přiznal.
Poprvé od roku 2014 bude ve hře
zase žena. Osmou v historii se stane
nedávno provdaná Veronika Škvařilová-Řezáčová v sedle outsidera
All Scatera. „Pro nás oba je to splnění snu,“ přiznala.

Lyžařská zima? V Evropě a se změnami
Michal Osoba
Minulá sezona skončila lyžařům vinou koronaviru předčasně, nová se rozběhne dle plánu
tradičním prologem v obřím
slalomu na ledovci v rakouském Söldenu příští víkend. Jenže všem je jasné, že ke standardní zimě bude mít daleko.
Proto lyžařská federace FIS
upravila kalendář a je připravena ho měnit v průběhu sezony.
Program doznal změn už
v průběhu podzimu, sjezdařům
vypadly tradiční úvodní rychlostní závody v USA a Kanadě.
„Snahou bylo, aby se většina
závodů konala v Evropě a týmy
se přesouvaly v rámci schengenského prostoru, aby nebyly
problémy se vstupy a vízy
a mohly se provádět testy,“ vy-

světluje Roman Kumpošt,
jenž byl letos zvolen viceprezidentem FIS.
Plán ale trochu nahlodává
skutečnost, že letošní zima je
předolympijská a vesměs nově
postavená sportoviště v Pekingu mají být otestována. Povede
se? „V té výjimečné situaci se
dají testy oželet, nebo třeba pro
skoky přesunout na léto. Hledaly se alternativy na konci sezony, protože se nepředpokládá,
že by před světovými šampionáty chtěly týmy cestovat do
Číny,“ připouští Kumpošt.
Při logistické náročnosti lyžování, jemuž se ostatně přezdívá bílý cirkus, není možné
vytvořit nepropustnou „bublinu“, kdy se závodníci nepotkají
s nikým jiným. FIS vytvořila
pravidla, jakými se mají pořa-

datelé řídit, ale nadřazeny jsou
jim regule jednotlivých zemí.
V Česku by se za současných
opatření závody Světových pohárů konat nemohly, i když
v kalendáři jsou tři: jeden pro
běžce na lyžích, dva snowboardové.
„Měsíc dopředu musí pořadatel deklarovat, že je schopen
závody uspořádat. Proto FIS
vytvořila operativní skupinu,
která může měnit kalendář
a nemusí se čekat na zasedání
předsednictva,“ líčí Kumpošt
s tím, že vyloučeno není ani
kumulování závodů v jednom
středisku po vzoru biatlonu.
Zásadní rozhodnutí má padnout i dnes, týká se zákazů vosků s obsahem fluoru, které používali servismani napříč lyžováním i biatlonem. Vyloučený

Plánované vrcholy zimy
Klasické lyžování
28. 12.–6. 1. Turné 4 můstků
1.–10. 1.
Tour de Ski
20.–21. 2.
SP běžců Nové
Město na Moravě
22. 2.–7. 3. MS Oberstdorf
Sjezdové lyžování
8.–21. 2.

MS v Cortině
d´Ampezzo

Snowboarding
12.–14. 2.
18.–28. 2.
25.–27. 3.

SP snowboardkros, Dol. Morava
MS Čang-ťia-kchou
SP slopestyle,
Špindlerův Mlýn

však není odklad platnosti revolučního rozhodnutí na pozdější termín.

