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Souboj nejúspěšnějších dosud běhajících krosařů z minulé velké pardubické, ale 

také návrat jména z řad nejpopulárnějších, to vše slibuje v programu sobotní 

pardubické kvalifikační zápolení. Hned dva své svěřence posílá do boje trenér Jiří 

Uhl, a v osobě Valldemosa nepochybně půjde  pro mnohé příznivce o emotivní 

návrat na „místo činu“  Valldemoso ovšem bude mít tentokrát v sedle mladíka Jana 

Odložila. Ožije s novou krví?  I nad tím uvažuje jeho trenér Jiří Uhl. 

 

„Valldemoso už byl tak trochu na cestě k Velké i loni, ale v létě se nám zagalupoval a tak místo náročného 

programu dostal odpočinek. Letos ale věříme,  že by to s ním mohlo vyjít. Koneckonců přihlášky pro 

Velkou nejsou  nijak malé peníze, a kdybych oběma našim koním pro podzim nevěřil, asi bych se na nich z 

velké části nepodílel,“ vysvětluje trenér, proč a jak se Valldemoso opět „přimotal“ do hry o největší český 

překážkový dostih. 

  



  

„Plán s ním je jednoduchý, rád bych, aby si na sebe s jezdcem zvykli, a aby mu jezdec v tom dostihu věřil. 

Pokud se to povede a projdou trať, budu spokojený, i kdyby měli skončit poslední. Máme květen, jsou tady 

koně s jarní formou i takoví, kteří na tenhle dostih cílí, to my nejsme. To nejdůležitější pro nás přijde na 

podzim, a do té doby se  budeme spíš chystat,“ zdůrazňuje Jiří Uhl s tím, že Valldemoso  má v nohách tolik 

práce, kolik ve svých nejlepších sezónách, a z hlediska přípravy tedy trenér nevidí důvod, proč by jeho 

svěřenec měl mít obavy z nějakého ústupu z někdejší slávy.  

 

„Kdyby to s ním v sobotu vyšlo, další plán je pro něj daný. Nemá handicap, takže by musel absolvovat  

ještě jeden start, aby si ho zajistil, aby případně nebyl problém na startce pro Velkou.  Ale  to je nyní 

daleko, teď jsme před startem kvalifikace, a soustředíme se na ni.“ 

Ono soustředění se samozřejmě týká i Mouly, který je nyní nositelem stejného dresu jako Valldemoso,  a 

stejně jako loni bude i nositelem  Petra Tůmy. „I tady si musí vzájemně věřit, volili jsme záměrně první 

kvalifikaci, aby si s jezdci mohli sednout a pokud se to podaří, nebudeme už sestavy měnit,“ ujišťuje Uhl: 

„Nechtěl jsem čekat třeba na příští kvalifikaci, kdy budou k dispozici zkušenější jezdci, s kterými by ale 

pak zase pro Velkou vznikl další problém a my museli znovu hledat,“ dodává.  

Pokud jde o Moulu,  jeho výhodou je, že pardubické skoky ve Velké už loni přešel… „Loni ta jeho příprava 

začala později, protože měl zdravotní problémy, letos je ale na start sezóny nachystaný a věřím, že loňská 

zkušenost mu pomůže,“  uvažuje Jiří Uhl.  Pro první start svého tandemu v letošní sezóně má však 

především jedno přání: „Hlavní je, abychom se z Pardubic všichni vrátili zdraví. V poslední době jsme si 

totiž vybrali kus smůly…“ dodává… 
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