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1. živý plot

2. živý plot s příkopem

3. malý vodní příkop

4. Taxisův příkop

5. irská lavice

6. popkovický skok

7. francouzský skok

8. a 9. malé zahrádky

10. anglický skok

10a. prodloužený Taxis

11. živý plot s příkopem

12. živý plot seskok

13. živý plot

14. Poplerův skok

15. drop

16. kamenná zeď

17. hadí příkop

18. velký vodní příkop

19. malý Taxisův příkop

20. a 21. velké zahrádky

22. suchý příkop za lesem

23. proutěná překážka

24. živý plot u hangáru

25. velký anglický skok

26. suchý příkop

27. Havlův skok

28. – 30. steeplechase skoky



Velký příběh
Velké pardubické





Albatros

Velký příběh
Velké pardubické

napsala a nakreslila
Tereza Marianová



© Albatros, 2020
© Tereza Marianová, 2020
Illustrations © Tereza Marianová, 2020
Foreword © Martin Cáp, 2020

ISBN tištěné verze 978-80-00-05969-3
ISBN e-knihy 978-80-00-06036-1 (1. zveřejnění, 2020)

Věnováno lidem a koním u dostihového sportu.

A ze všech nejvíc Edovi.



Velká pardubická trvá kolem devíti minut. Přesněji řečeno, tolik 
času uplyne mezi okamžikem startu a chvílí, kdy vítězný kůň probí-
há cílem. Do těch pár minut napětí jsou ale zakleté měsíce a roky 
dřiny mnoha lidí: trenérů, žokejů, ošetřovatelů a všech ostatních, 
bez kterých by se nejslavnější český dostih nemohl běžet.
Najít a vychovat koně pro „Velkou“ trvá dlouho. Mnozí na toho 
správného čekají po celý život  a neváhají svému snu obětovat 
všechno, co mají. Tvrdou každodenní práci, která nezná volný čas, 
svátky ani víkendy a je na hony vzdálená elegantní atmosféře 
 dostihových nedělí, přitom nepodstupují kvůli slávě ani penězům.
Velká pardubická i dostihy jako takové jsou zvláštním druhem snu, 
vášně a posedlosti v jednom. To všechno se dědí už více než 150 let 
z jedné generace na druhou. Jejich tajemství je prosté. Pohání je 
láska ke koním. Bez ní by dostihy nedávaly smysl a už dávno by se 
vytratily z našich životů.
Naštěstí se tak nestalo. I v 21. století můžete na pardubické dráze 
potkat nejrůznější typy diváků – ryzí milovníky koní, sázkaře, 
 sportovní fanoušky, rodiny s dětmi i výletníky. Každého z nich 
do tohoto koňského světa uprostřed nádherných přírodních kulis 
láká něco jiného. Jedno však mají společné – obdiv k anglickému 
plnokrevníkovi. A druhá říjnová neděle, den Velké pardubické, je 
jejich olympiádou. Vydejte se na závodiště a přesvědčte se sami!

Martin Cáp
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Brigand
1875–77–78

Lady Anne
1891–94–96

Sagar
1981–82–83

Železník
1987–88–89–91

Peruán
1998–99–2000

Registana
2003–04


