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Co znamenají změny na Taxisu pro Velkou

Cena za
BEZPEČNOST

ŽOKEJ
JAN KRATOCHVÍL

v místě,
kde nepřežil
při loňské
Velké pardubické
pád kůň Sottovento,
v jehož sedle jel.
Velký Taxisův příkop
nyní projde úpravou.
FOTO SPORT:
MICHAL BERÁNEK

ZMĚNA:
Změlčení příkopu vytvoří pozvolnou doskokovou stranu příkopu
bez hrany, která bude nahrazena pilinovým pásem.
Hnědá zemina bez trávy opticky zvýrazní příkop.
Zešikmení živého plotu.

Bohulibá snaha v boji proti zbytečně riskantní překážce, nebo útok na slavnou
tradici? Plány pořadatelů Velké pardubické na úpravu Velkého Taxisova příkopu
vzbudily ostrou diskuzi. Organizátoři si stojí za svým a se změnami počítají na
letošní léto. „Velká pardubická už je takový pojem, že úpravou na prestiži
neztratí,“ říká žokej Jan Kratochvíl, šampion dostihu z roku 2017.
MARTIN
HAŠEK
dostihový expert
Fotbalový
expert deníku Sport
deníku Sport

martin.hasek@cncenter.cz

PARDUBICE – Načesaný žokej
Jan Kratochvíl se na dně Taxisu v elegantním obleku ztrácel
uprostřed zeleně. Stébla trávy
mu sahala až po kolena. Při
loňské Velké někde tady sletěl z hnědáka Sottoventa, který
pád nepřežil. Teď byl v příkopu
jako ambasador nové éry slavné překážky. Z takové hloubky
už se pod Taxisem na svět zřejmě nepodívá. Pořadatelé totiž
na léto plánují rekonstrukci

příkopu, při níž na jejím dně
přibude 25 centimetrů zeminy a ostrou doskokovou hranu nahradí pozvolná šikmá
plocha.
„Mělo by jít hlavně o zešikmení doskokové hrany,
která by se měla od začátku
příkopu pozvolně zvedat,“
vysvětloval Kratochvíl ze dna
Taxisu. „Z pohledu jezdce se
nic nezmění. Ten skok furt
musíte přeskočit. Musíte doletět stejně daleko. Jde o to,
aby se minimalizovaly úrazy
koní a nestávaly se fatální úrazy. Na rozměrech a tradici by
se nemělo nic měnit. Jde tam
jenom o to, aby se něco udělalo
pro bezpečnost skoků.“
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O tolik centimetrů bude
Velký Taxisův
příkop zkrácen.
Už v roce 1994
byl příkop zkrácen
ze dvou metrů
na jeden,
po letošních úpravách
bude příkop
změlčen
a jeho maximální
hloubka bude
75 centimetrů.

Plány na úpravy Taxisova
příkopu vznikly z popudu expertní komise, která se dala
dohromady vloni na podzim
v reakci na smrtelný pád Sottoventa. Tým, v němž pracovali i trenér Josef Váňa či žokej
Josef Bartoš, doporučil mělčí
příkop.
Před pár týdny se ale proti
úpravám postavila jiná skupina osobností z dostihového
světa, v čele s čtyřnásobným
šampionem Velké Václavem
Chaloupkou a dalšími sedmi
vítězi. Iniciativa přirovnávala mělčí Taxis ke snaze snížit
výšku Mount Everestu.
„Většinu signatářů osobně
znám. Jsou to lidé, kterých si

velice vážím. Bohužel, situace dneska je zcela jiná, jsme
v jednadvacátém století. Je
tady jasná a jiná společenská
nálada a my ji musíme respektovat,“ vysvětloval Jaroslav
Müller, ředitel pořádajícího
Dostihového spolku. „Doby,
kdy tyto osobnosti překonávaly zřejmě nejtěžší dostih
kontinentu, jsou pryč. Pokud
chceme udržet tradici a historii, jsou to nezbytné kroky.“
Taxis prošel významnými
změnami v roce 1994 a poté
byl na překážce dlouho klid. Až
v roce 2007 došlo k nešťastnému pádu Cieszymira. Od roku
2014 do loňska ale už zahynuli v příkopu tři koně. Může to
souviset s měnícím se pojetím
překážkových dostihů a také
typologií koní, které v Pardubicích běhají.
„Nejde říct, že je Taxis nejnebezpečnější. Každá překážka je těžká. Na každé překážce
se stávají úrazy. Je to překážkový sport,“ řekl Kratochvíl.

„V moderní době se musí pracovat na tom, aby byly dostihy
bezpečnější, aby se nestávaly
fatální úrazy. Taxis zůstane
nezměněný. Jenom by měl
být víc bezpečný, což je dobře.“
Pro diváky na tribunách se
nic zásadního nezmění. Živý
plot před příkopem bude přibližně o pět centimetrů kratší. Pořadatelé se budou snažit,
aby byl živý plot hustší, aby
ho koně víc respektovali.
Zavedení tzv. odskokového
břevna před skokem zatím
neprošlo.
„Výškové, šířkové parametry skoku se takřka nezmění.
Nicméně ta nebezpečná část
by měla být odstraněna,“ prozradil Müller.
Kritici úprav se bojí toho,
že dostih už nebude tím, čím
byl. Kratochvíl má svůj názor:
„Nemyslím si, že sláva je v překážce. Sláva je v celém dostihu.
Ve všech sportech se modernizuje, mělo by se to dělat i v dostizích.“

Šance pro fanoušky! Kvaliﬁkace bude s diváky

PARDUBICE (nit) – Ticho v cílové rovince na dostihovém závodišti v Pardubicích zase opepří
halas turfmenů. Organizátoři
úvodní kvaliﬁkace pro Velkou
pardubickou budou moct příští
sobotu do bran pustit minimálně 650 lidí.
Pořadatelé získali výjimku
v rámci tzv. pilotní studie, která
umožňuje obsadit deset procent
kapacity míst k sezení.
„Protože se ale od pondělí 17.
května uvolňují kulturní akce
s povolenou účastí až sedmi set
osob, jednáme o stejných podmínkách také pro nás,“ sdělil

Jaroslav Müller, ředitel pořádajícího Dostihového spolku.
„Předpokládáme, že konkrétní
rozhodnutí budeme mít nejpozději začátkem příštího týdne,
kdy také spustíme online prodej
vstupenek.“
Loňská Velká pardubická se
na startu druhé vlny koronavirové pandemie konala, na závodiště se ale dostalo jen několik
stovek dostihových profesionálů. Fanoušci se museli spokojit
s televizním přenosem.
Na první kvaliﬁkaci letošního
ročníku, která se v Pardubicích
koná v sobotu 22. května, kdy

se pořádá také klasická steeplechase jako předzkouška červnového Zlatého poháru, budou
moct lidé s negativním PCR,
nebo antigenním testem, potvrzením o ukončeném očkování,
nebo o prodělání onemocnění
COVID 19.
Ze zatím povolené kapacity zaberou přibližně polovinu
sponzoři. Na veřejnost tak zbude kolem tří set lístků. Pokud
bude rozvolňování pokračovat,
je teoreticky možné, že by se
na závodiště mohl dostat i vyšší počet lidí.
„Pro nás je důležité, že mů-

Video o úpravě
Taxisu najdete
na www.isport.cz
DOSTIHY

žeme pozvat nejdůležitější
obchodní partnery a část veřejnosti. Pokud uvidíme, že se
v průběhu dnů navýší kapacita,
tak jsme velice rychle schopni pustit do prodeje daleko víc
lístků,“ slíbil Müller.
Na první kvaliﬁkaci se chystá i předloňský šampion Velké
Theophilos, který reprezentuje
veřejnosti otevřený Dostihový
klub iSport.cz. Žokej Jan Kratochvíl počítá se startem na sedmiletém Mr Spexovi.
„Jsme moc rádi, že překážková sezona v Pardubicích začne,“
uvedl Kratochvíl. „Pardubice

jsou Mekkou českých překážkových dostihů. Doufáme, že
sezona proběhne v lepších podmínkách než ta loňská. Doufám,
že přijdou i diváci. I pro ně to
děláme.“
Česká dostihová sezona běží
už od poloviny dubna, ale zatím se mítinky musely konat
bez přítomnosti diváků. Návrat
aspoň hrstky z nich je nadějí
do budoucna.
„Věřím, že se situace zlepší
a na podzim, oproti minulému
roku, bude Velká pardubická
s diváky,“ dodal pardubický primátor Martin Charvát.

