VIZITKY KONÍ STARTUJÍCÍCH VE 127. VELKÉ PARDUBICKÉ S ČESKOU POJIŠŤOVNOU
1 TER MILL, 11 - Jan Odložil
Ve Velké pardubické startoval již třikrát. Poprvé skončil v nadějné pozici na Velkém anglickém
skoku, rok po té už na "šestce". Loni podle svého zvyku absolvoval celý dostih na předních
pozicích, v závěru ale stačil jen na šestou příčku. Na takhle dlouhý dostih mu schází trochu
vytrvalosti. Bližší jsou mu tratě do 5000 metrů, což ukázal i v posledním startu, kdy byl blízko
třetí v předzkoušce Ceny Labe a nosil nejvyšší váhu.
2 NIKAS, 12 - ž. Lukáš Matuský
Je hrdinou ročníku 2015, kdy proběhl cílem Velké pardubické na prvním místě. Později však byl
kvůli pozitivnímu dopingovému testu díky kontaminovanému krmivu diskvalifikován. Loni jeho
cesta skončila na Taxisu, když před tím nárůst formy ukázal až druhým místem v poslední
kvalifikaci. Ani letos nijak nezářil a bude se muset spolehnout, že na podzim na tom bývá lépe.
3 PARETO, 10 - Pavel Složil ml.
Pro kvalifikaci si došel třetím místem v polské edici Crystal Cupu. Loni ve Velké skončil loni osmý.
Je vidět, že mu víc sedne právě travnatá dráha ve Wroclawi, kde před měsícem obsadil druhou
příčku ve Wielke Wroclawske za Delight My Fire.
4 NO TIME TO LOSE(GB), 8 - ž. Jan Kratochvíl
Vítězstvím v loňském ročníku Ceny Vltavy překvapil. Že nešlo o náhodu, potvrdil letos v květnové
i srpnové kvalifikaci, kde shodně skončil na druhém místě. V té druhé se jako jediný přiblížil
Charme Lookovi a z domácích reprezentantů může být jeho největším vyzývatelem.
5 ANGE GUARDIAN(GER), 9 - ž. Josef Váňa ml.
Loni měl výbornou sezónu. Po dvou výhrách v jedničkových steeplech v Lysé skončil druhý za
Charme Lookem v kvalifikaci a ten byl i jediný jeho přemožitel v samotné Velké. Letos se poprvé
představil až v létě a opět v Lysé, ale pro pád nedokončil. Třetí kvalifikaci šel na jistotu ze zadní
pozice a skončil sedmý. Díky loňskému výkonu by se opět neměl podceňovat.
6 VAL DE GUYE(FR), 8 - Jan Derych
Zatím nezářil ani v nižších kategoriích. Do Velké pardubické se kvalifikoval v červnové kvalifikaci,
když jí dokončil na vzdáleném šestém místě. V té poslední čím dál tím víc ztrácel a nakonec byl
zadržen.
7 SONGE D`ESTRUVAL(FR), 11 - ž. Colm McCormack
Ve steeplechase si vyběhal slušný rating 61 kg. Poslední dvě sezóny se věnuje krosům a to
především na dráze Pompadour, kde byl v létě druhý za stájovým kolegou v cross country na
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5000 metrů o 43.000 €. Před třemi týdny vyhrál kratší kros ve
Vichy. Jedná se tedy o třídového koně, který tu má určitě co
říct.
8 KASIM, 12 - ž. Marcel Novák
Hned ve svém prvním startu ve Velké před čtyřmi lety obsadil čtvrté místo. V dalších dvou
ročnících přidal dvě pátá. Loni vyhrál hned úvodní kvalifikaci, v té srpnové však ze své obvyklé
přední pozice před Havlovým skokem vycouval a následně byl zadržen. Kvůli zranění ve Velké
nestartoval a na dráze se objevil až na jaře, kdy byl čtvrtý v první kvalifikaci, v konci mu ale
trochu chybělo. To platí i o pátém místě z předzkoušky Ceny Labe, tak uvidíme, v jaké formě se
představí.
9 TEMPLÁŘ, 10 - ž. Kevin Guignon
Loni nastoupil na travnaté dráze a přiblížil se k vedoucímu Charme Lookovi. V konci ale ochabl a
stačil jen na sedmé místo. Letos má na svém kontě pouhý jeden start ze srpnové kvalifikace. Tam
nešel špatně, když skonči šestý. Tady je ale konkurence ještě větší.
10 BRIDGEUR(FR), 6 - ž. Jaroslav Myška
Je znám svým tempovým projevem. Loni zde byl čtvrtý v krosu pro pětileté. Dosud nechodil
velké dostihy, až ve čtvrté kvalifikaci skončil druhý, když o vedení přišel až v závěrečných
metrech. Tato kvalifikace ale nebyla tak kvalitně obsazena.
11 ZARIF(IRE), 10 - ž. Josef Bartoš
V posledních dvou ročnících Velké pardubické doběhl vždy na třetím místě, když před dvěma lety
nakonec bral druhou dotaci. Své kvality letos ukázal již vítězstvím v první kvalifikaci. V srpnu se
ale musel dost nadřít na čtvrtou příčku. Zkušeností však má dost.
12 VIRTUS D`ESTRUVAL(FR), 8 - ž. Jan Faltejsek
Startuje ve velkých francouzských krosech a vede se mu dobře, když letos vyhrál ve
Fontainebleau a ve Vichy. V tom největším Grand Cross de Craon na 6000 metrů skončil třetí.
Jeho šance zvyšuje i to, že si ho vybral čtyřnásobný vítěz Jan Faltejsek a lze ho tedy řadit mezi
hlavní favority dostihu.
13 UNIVERSE OF GRACIE(GER), 12 - ž. Jiří Kousek
Na svém kontě má dvě umístění z Velké Pardubické. Velmi nadějně si vedl při druhém startu, kdy
celý dostih odvodil, ale v závěru mu trochu došel dech. Po úmrtí majitele a změny trenéra však
loni stáj vypadla z formy. Letos je opět pod novým vedením. Prvními starty nijak neoslnil,
posledním vítězstvím v předzkoušce Ceny Vltavy však naznačil, že by se s ním mohlo počítat.
14 ELDORADO(GER), 10 - Rostislav Benš
V minulosti mezi jedničkové koně nepatřil a letos startoval jen v úvodní kvalifikaci, kde skončil
pátý. Na nejlepší by stačit neměl a důvěru nevzbuzuje ani dlouhá pauza.
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15 DELIGHT MY FIRE(FR), 7 - ž. Niklas Lovén
Je známá především svými úspěchy v polské Wroclawi, kde letos podruhé vyhrála Wielkou
Wroclawskou. Loni opanovala Velkou slušovickou a letos byla blízko třetí v Grande Steeple Chase
Di Milano. Přestože jí více sedí travnatý povrch, zvládá i pardubickou oranici, když loni
vybojovala prvenství v Ceně Labe.
16 MAUGLÍ, 11 - ž. Martin Liška
Sice vyhrál Velkou netolickou, ale to je jen dostih třetí kategorie a s dnešními soupeři se to nedá
srovnávat. Účastnil se hned první kvalifikace, na nejlepší ale nestačil.
17 POWER ZAR(GER), 8 - Sertash Ferhanov
Loni na začátku sezóny porazil i Charme Looka. Letos se na dráze objevil až koncem srpna, když v
menším dostihu přestal stíhat a byl zadržen. V dalším startu v poslední kvalifikaci však byl jak
vyměněný a vybojoval prvenství před vodícím Bridgeurem. Kvalifikace však nebyla tak silně
obsazena a pro úspěch by musel předvést víc.
18 SIXTYSEVEN, 8 - Lukáš Sloup
Šel poslední nejslabší kvalifikaci a na nejlepší nestačil. Ani v nižších kategoriích se mu dvakrát
nedaří. Na tuhle společnost stačit nebude.
19 CHARME LOOK, 10 - ž. Marek Stromský
Jeho velmi nadějně rozjetou kariéru přibrzdilo zranění. Na dráhu se však vrátil ve velkém stylu.
Nejprve vyhrál Cenu Labe a loni se prosadil i v samotné Velké pardubické. Svoje letošní ambice
potvrdil obhajobou prvenství ve třetí kvalifikaci a patří k hlavním adeptům na vítězství.
20 URGENT DE GREGAINE(FR), 9 - ž. Felix de Giles
Přestože se loni neztratil v handicapech v Auteuil, slávu si vydobyl až na jaře v Cheltenhamu, kde
vyhrál zdejší cross country. Ta se sice běhá jako handicap a on nesl jednu z nejnižších vah, přesto
je to výkon, který by ho tu měl řadit mezi šancové koně. Od té doby sice nestartoval, jak ale bylo
vidět, nevadí mu nastoupit ve formě i po delší pauze. Jeho jezdec si navíc zdejší dráhu vyzkoušel
před dvěma lety, kdy se účastnil jednoho z mítinků.
TIPAŘŮV VERDIKT: Velká pardubická s takovou zahraniční účastí tu již nějakou dobu nebyla.
Trojice Francouzů si může dělat velké šance. Především VIRTUS D'ESTRUVAL, kterému dal
přednost Jan Faltejsek, vzbuzuje respekt, i když jeho stájový kolega Songe D'Estruval není o moc
horší. Ztratit by se neměl ani vítěz z Cheltenhamu Urgent De Gregaine. Domácí povede obhájce
prvenství Charme Look, který formu potvrdil v srpnové kvalifikaci. Tam za ním skončil No Time
To Lose, který zastupuje tradičně silnou sestavu Josefa Váni. Koněm pro překvapení může být
pomalu se do dřívější formy vracející Universe Of Gracie nebo hrdinka z Wroclawi Delight My
Fire. (ob)
titulární partner

