JEZDCI 127. VELKÉ PARDUBICKÉ S ČESKOU POJIŠŤOVNOU
1
TERMIL
Jubilejní desátou sezónu vídáme na českých drahách JANA ODLOŽILA. Loni v létě nastal zlom
v jeho kariéře, začal více vyhrávat a letos má zatím nejúspěšnější sezónu, když vyhrál deset
dostihů. V poslední době spolupracuje s trenérem Antonínem Novákem a jde mu to k duhu.
Ve své kariéře vyhrál 19 překážkových dostihů a na startu Velké pardubické se objeví
podruhé, opět s Ter Millem. Loni po aktivním průběhu obsadili šesté místo.
2
NIKAS
Slovenský žokej LUKÁŠ MATUSKÝ je smolařem posledních dvou ročníků Velké pardubické.
Loni ani předloni se na start ze zdravotních důvodů nemohl postavit. Na pardubické dráze ho
vídáme pravidelně a patří zde k nejlepším. Dlouhodobě spolupracuje s trenérem Radkem
Holčákem, koncem září vyhrál v Meranu grupu 1 v sedle Kifaayi. Zatím má na svém kontě dva
starty ve Velké pardubické, v roce 2013 obsadil s Peintre Abstraitem páté místo.
3
PARETO
Ani v případě PAVLA SLOŽILA MLADŠÍHO nepadlo jablko daleko od stromu. Jeho otec byl
druhý ve Velké pardubické přesně před dvaceti lety. Syn si odbyl premiéru v loňském roce,
kdy vedl Amaragona a obsadili desáté místo. Loni v den Velké pardubické vyhrál Tarantem
Poplerův memoriál, a to bylo jeho druhé vítězství v nejvyšší kategorii v životě. Na
dostihových drahách ho vídáme pátou sezónu a vyhrál 21 překážkových klání.
4
NO TIME TO LOSE
Příslušník mladší generace tuzemských jezdců, dvojnásobný český žokej-šampion
překážkových dostihů (2015 a 2016) JAN KRATOCHVÍL těží ze spolupráce s Josefem Váňou.
Před pěti lety k legendě nastoupil a jeho kariéra se podstatně změnila. Z neznámého jezdce
se stal vyhledávaný borec, který startuje nejen v České republice, ale i v Itálii. Loni vyhrál
s Mazhilisem Gran premio v Meranu a letos už má na kontě šest triumfů v nejvyšší kategorii.
Ve Velké startoval dvakrát, v roce 2014 skončil osmý a loni s Ange Guardianem druhý.
5
ANGE GUARDIAN
Kariéra JOSEFA VÁNI MLADŠÍHO, syna rekordmana dostihu je od prvních krůčků bedlivě
sledována a srovnávána s otcem. Letos jezdí třináctou sezónu a moc jsme ho v České
republice neviděli, spíše se specializuje na starty v Itálii, kde mu patří první místo
v průběžném hodnocení jezdeckého šampionátu. Vyhrál už okolo tří stovek překážkových
klání, v letech 2013 a 2014 vyhrál s Alpha Two Gran premio v Meranu. Letos vyhrál také čtyři
dostihy na francouzských drahách. Ve Velké pardubické se představí podesáté, nejlepším
umístěním je čtvrté místo s Rabit Wellem v roce 2015. Loni zůstal s Rabbit Wellem na startu.

6
VAL DE GUYE
Jezdeckou licenci vlastní JAN DERYCH již osmnáctou sezónu, ale velkých výsledků zatím
nedosáhl. Začal v rovinových dostizích, ve kterých se prosadil jedenáctkrát, v posledních
letech startuje převážně v překážkových kláních, v těch nasbíral třináct úspěchů. Letos vyhrál
třikrát na menších drahách v Mimoni, Brně a Senici. Ve Velké pardubické bude debutovat.
7
SONGE D´ESTRUVAL
Žokej COLM MCCORMACK, který začal svou kariéru v Anglii, kde startoval v letech 1995 až
2004. Následoval přesun do Francie, kde sbírá v posledních letech starty velmi sporadicky,
případně startuje na italských drahách. Do konce září startoval ve Francii čtyřikrát a připsal si
dvě vítězství, spíše působí jako pracovní jezdec. Ve Velké pardubické ho čeká premiéra,
dosud nejezdil ani v České republice.
8
KASIM
Zkušený žokej MARCEL NOVÁK v letošním roce zažívá životní sezónu, získal už 23 vítězství a
s náskokem čtyř triumfů vede tuzemský žokejský šampionát. Začínal na rovinách, kde získal
celkem 33 vítězství, na skocích je úspěšnější a zapsal si zatím 159 vítězství.
V nejsledovanějším dostihu už se představil sedmkrát, třikrát společně s Kasimem (čtvrté a
dvě pátá místa), dvakrát společně vyhráli kvalifikační dostih. Loni byl v sedle Templáře a
doběhli na sedmém, posledním dotovaném místě.
9
TEMPLÁŘ
Francouzského jezdce KEVINA GUIGNONA vídáme v Pardubicích poměrně často. Letos zde
startoval pětkrát a dvakrát vyhrál. Další dvě vítězství má z roku 2014. S Templářem již Velkou
pardubickou absolvoval před dvěma roky, kdy dokončili na osmém místě. Ve své domovině
příliš startů nesbírá, letos se představil 53krát a třikrát zvítězil. Loni ze 130 startů vyhrál
devět.
10
BRIDGEUR
Už dlouhá léta patří JAROSLAV MYŠKA k tuzemské překážkové elitě. Na kontě má 276
vítězství, a to ho řadí mezi desítku nejúspěšnějších překážkových jezdců historie. Na svém
kontě má 43 vítězství v dostizích nejvyšší kategorie, ale triumf ve Velké pardubické mu stále
chybí. Letos se v sedle Capferreta prosadil na dráze v Auteuil v listed dostihu, což je jeden
z největších úspěchů českého turfu. Velkou pardubickou už absolvoval čtrnáctkrát a
maximem jsou dvě třetí, tři čtvrtá a tři pátá místa.
11
ZARIF
Nejúspěšnější překážkový žokej historie JOSEF BARTOŠ vyhrál už více než 600 dostihů.
V letech 2014-2016 se stal italským překážkovým šampiónem, Velkou pardubickou vyhrál
dvakrát v letech 2006 (Decent Fellow) a 2008 (Sixteen). V červnu s Al Bustanem vyhrál

Švédskou Velkou národní. Ve Velké pardubické se zatím představil čtrnáctkrát, v sedle Zarifa
to bude třetí vystoupení, předchozí dvě skončila druhým a třetím místem.
12
VIRTUS D´ESTRUVAL
Čtyři vítězství zařadila JANA FALTEJSKA mezi nejúspěšnější žokeje historie Velké pardubické.
V letech 2012 až 2014 vyhrál s Orphee des Blins, v minulém roce se Charme Lookem. Od
roku 2006 působí v zahraničí. Kromě let 2013 a 2014 na severu Anglie u trenéra Charltona.
Během angažmá ve Francii spolupracoval s Guillaume Macairem. Poslední zářijovou neděli
letošního roku vyhrál Gran premio v Meranu s Al Bustanem a je tak prvním tuzemským
jezdcem, který vyhrál nejprestižnější český a italský překážkový dostih. Startoval také v Gold
cupu v Cheltenhamu. Velkou pardubickou absolvoval jedenáctkrát.
13
UNIVERSE OF GRACIE
Zkušený žokej JIŘÍ KOUSEK je k vidění v sedlech překážkových koní už dlouhá léta, pracoval
také jako trenér a v přípravě měl mimo jiné také Universe of Gracie. Od loňského roku se
více věnuje ježdění a k vidění bývá také na italských drahách. Na startu Velké pardubické byl
devětkrát a je maximem druhé místo, přidal i třetí a čtvrté. Právě na čtvrté příčce skončil
s Universe of Gracie v roce 2014. Loni absolvoval vrchol sezóny s Hegnusem a doběhli pátí.
14
ELDORADO
Potřetí se představí jezdec ROSTISLAV BENŠ ve Velké pardubické. Poprvé startoval v roce
2003, to Salaminiho zadržel. Na druhý start čekal dlouhých devět let. S Cabernetem dokončil
v roce 2012 na jedenáctém místě. Nyní s Eldoradem absolvuje třetí vrchol sezóny. Letos má
poměrně úspěšnou sezónu, neboť má na kontě čtyři vítězství, tři se Salamem na českých
drahách a jedno v Polsku. Dlouhá léta spolupracuje s trenérem Grzegorzem Wroblewskim.
15
DELIGHT MY FIRE
V případě ostříleného švédského jezdce NIKLASE LOVÉNA budeme svědky dalšího velkého
návratu. V Pardubicích se poprvé prosadil v roce 1994 s Chabarovskem, Velkou pardubickou
zažil v roce 2012, ale do cíle se s Imbirem nedostal. Loni s Delight My Fire vyhráli druhý
nejvýznamnější dostih v den Velké pardubické, Cenu Labe. Druhou zářijovou neděli společně
vyhráli také nejprestižnější polský překážkový dostih Velkou wroclawskou.
16
MAUGLÍ
Také MARTIN LIŠKA patří ke stálicím na českém jezdeckém nebi už od počátku devadesátých
let 20. století. Dlouhá léta paběrkoval, ale zásadní zlom nastal v roce 2014, kdy vyhrál třináct
dostihů. V letošním roce vyhrál v Mimoni jubilejní padesátý dostih a patří mu titul žokej. Ve
Velké pardubické se představil již sedmkrát a největším úspěchem bylo čtvrté místo. Loni byl
v sedle Rendez Vous a dokončili na devátém místě.

17
POWER ZAR
Třetím rokem působí v České republice bulharský jezdec SERTAŠ FERHANOV a letos se mu
nadmíru daří. Na českých drahách vyhrál čtrnáct dostihů a patří mu druhé místo
v šampionátu. Vítězství získává především se svěřenci trenérky Heleny Vocáskové. Zatím
největším úspěchem pro něj bylo vítězství s Power Zarem v letošní čtvrté kvalifikaci. Velkou
pardubickou si vyzkoušel už v roce 2015 s Gauner Danonem, ale pro pád nedokončil.
18
SIXTYSEVEN
Dlouhodobě ve Francii působící LUKÁŠ SLOUP patří ke zkušeným jezdcům, ale v Česku se více
představuje až od roku 2015. V minulém roce vyhrál v sedle Charme Looka třetí kvalifikaci,
bylo to pro něj první pardubické vítězství v kariéře. Kromě Francie startuje také v Německu
nebo Švédsku. Ve Velké pardubické se zatím představil pouze jednou, a to v roce 2015 se
Sherardem, ale dostih nedokončili.
19
CHARME LOOK
Dalším zkušeným jezdcem na startu Velké pardubické je MAREK STROMSKÝ. Kariéru začal
v rovinových dostizích, kde vyhrál klasický dostih. Celkový počet překážkových vítězství se
blíží ke dvěma stovkám. Také on už absolvoval čtrnáct ročníků nejsledovanějšího
tuzemského dostihu, dvakrát proběhl okolo cílového mezníku na prvním místě, ale vždy byl
diskvalifikován. V roce 2008 pro nedodržení kurzu a v roce 2015 pro doping Nikase. V roce
2010 byl Stromský druhý s Amant Grisem o nos za Tiumenem.
20
URGENT DE GREGAINE
Francouzský jezdec FELIX DE GILES je stájovou jedničkou trenéra Emmanuela Clayeuxe. Od
roku 2014 vyhrál ve Francii osmdesát dostihů. Letos má na kontě 101 startů a 10 vítězství.
V Pardubicích se představil jednou, v srpnu 2015, kdy startoval ve třech dostizích. Vyhrál
s Nana Angelou a v kvalifikaci dovedl Brokera na čtvrtém místě. Loni byl partnerem skvělé
francouzské klisny Vingy, se kterou vyhrál krosy zařazené do Crystal cupu v Lion d’Angers a
v Craonu. Ve Velké pardubické to bude jeho premiéra.

