
Nastupoval v roli favorita, přesto trenér a jezdec v jedné osobě Jaromír Kotásek nebyl 
nervózní. "Necítil jsem žádnou nervozitu před startem, to bylo divné. Před derby by měl 
být každý nervózní." 
Ač nebyl Kotásek nervózní před startem, několik stovek metrů po odmávnutí dostihu už 
musel řešit krizi. Sir Gill se neudržel raketově jdoucí Victorie Limburgie a začal mít 
problémy.  
 
"Musel jsem ho srovnat, soupeři se dotáhli a situace nebyla nejlepší," vracel se Kotásek k 
prvním stovkám metrů. Mezitím si vítězka druhé kvalifikace Victoria Limburgia vytvořila 
několikadélkový náskok pádila k cíli. Nasazené tempo však bylo tak vysoké, že mu 
nakonec podlehla.  
Rozhodl poslední oblouk, začala nastupovat Pandorra, Kotásek opět probudil Sir Gilla a 
svůj drtivý finiš předváděl Nino Hammering s Lajnerem. Sir Gill jako první zatočil do 
cílové roviny pronásledovaný Nino Hammeringem, mnozí očekávali drama, Sir Gill ho už 
nepřipustil. O jednu a třičtvrtě délky byl v cíli před Nino Hammeringem a prodloužil tak 
svou vítěznou sérii zahájenou loni v srpnu v Berlíně. 
„Jsem moc spokojen, už potřetí se nám podařilo vyhrát České klusácké derby, a tak 
koupím dalšího koně,“ sděloval majitel stáje Jokr Ján Jonata. 
Nino Hammering prokázal, že český chov není rozhodně na odpis a Pandorra třetím 
místem udělala radost nejen jezdci Volfovi, ale také majiteli Petru Boumovi. Čtvrtý 
honorář bral Sir Armbro a pátý překvapivě Jungelprinz. Na Ocean Ala zbylo šesté místo a 
dlouho vedoucí Victoria Limburgia byla diskvalifikována pro cválání v cílové rovině. 
Dosavadní bilance Sir Gilla je impozantní. 25 startů, 17 vítězství a 7 umístění, zisk více 
než 1,3 milionu korun.  

Dramatická a vyrovnaná Středoevropská cena 
Dvě rozjížďky tradiční Středoevropské ceny byly připraveny pro nejlepší tuzemské koně. 
V první se překvapivě prosadil stylem start – cíl Tex Diamond a ukázal, že ze špice umí 
chodit vskutku excelentně. Druhý honorář si za první tuzemskou porážku připsal 
Västerbo Today a trojici nejlepších uzavřel Sandonora F. 
O hodinu a půl později se radoval z vítězství nový import stáje Siam Jumby D’Occagnes, 
když vyklusal nejhodnotnější kilometrový čas odpoledne 1:14,5. Tentokrát Sandonora F 
vybojoval druhou příčku a díky dobré koncovce se ke třetímu místu a celkovému 
prvenství dostal Tex Diamond, na Västerbo Todaye zbyla čtvrtá pozice ve druhé jízdě, ale 
i celkově. 
Zbylá trojice nasbírala ve dvou jízdech po dvou bodech, a tak se podělila celkově o páté 
místo. 

Excelentní časy juniorů 
Sobotní chuchelská dráha nebyla rozhodně rychlá, ale kvalitní časy byly k vidění. Mezi 
dvouletými v Ceně Labirinta doslova excelovala Jenny McMurtie, když vyklusala 
kilometrové tempo 1:17,7 a o pět desetin zlepšila maximum dostihu. Druhým místem 
naznačil své možnosti Lexus S.R. a třetí pozicí zaujal další Švéd na startu Önas Bismarck. 
Mezi tříletými splnil očekávání Wine nad Blues, když Podzimní cenu tříletých vyhrál v 
kilometrovém tempu 1:15,7 a o tři desetiny zlepšil loňské maximum Sir Gilla. Druhý 
honorář si připsala Pettite Privée a trojici nejlepších doplnil Walkie Talkie. Prvním pět koní 
v cíli si vylepšilo svá osobní maxima, což na nepříliš rychlé dráze dává tušit, že koně 
narození v roce 2004 budou skutečně výjimeční. 
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V období zdravotní přestávky Sir Gilla se na trůnu čtyřletých klusáků vystřídalo hned několik 
koní - nejprve na něj usedl vítěz Slovenského derby Flash One, pak strmě vylétla forma 
Ocean Ala a nakonec pozici favorita derby převzala výtečným výkonem v kvalifikační 
rozjížďce Victoria Limburgia, která tehdy časově předčila úspěšně se navrátivšího Sir Gilla. 
Nevelký zástupce stáje Jokr však potvrdil i přes veškeré problémy, které na něho čekaly i v 
samotném dostihu o vavřínový věnec, že je naprosto výjimečným klusákem a že vítězství v 
Českém klusáckém derby mu náleží právem. Ostatně, který jiný klusák nenašel již více než 
rok na našem území přemožitele?  
 
Ještě před samotným startem derby měl problémy se cváláním Flash One a v okamžiku startu 
i Sir Armbro, který tak přišel okamžitě o výhodu postavení v první řadě. Ihned po mávnutí 
praporku se prodrala s nejnižším startovním číslem do čela Victoria Limburgia, která nasadila 
velmi rychlé tempo, které pole okamžitě roztrhalo na dvě skupiny - v té první se drželi Sir 
Gill. Ocean Al, Pandorra a Cool Running, který však v oblouku zacválal. V té době se již opět 
obě skupiny dostaly do kontaktu a přišly první vážné problémy Sir Gilla, který měl na 
počátku protilehlé roviny problémy s klusem zadních končetin a proto ho Jaromír Kotásek 
musel na chvíli přibrzdit a vzápětí ho vytrnutím špuntů y uší chtěl vrátit do tempa. Jenže v tu 
chvíli už byl vedle něho Ocean Al, který se k němu přidal do dvojice. Victoria Limburgia i 
dalších 1000 metrů držela velmi rychlé tempo. Na předposlední rovině zařadil další rychlostní 
stupeň Nino Hammering, který až do té doby běžel v zadní části pole a začal předjíždět 
jednoho soupeře za druhým. V té době se zdálo, že Sir Gill již nemá síly na další proges, 
zatímco Jindra Klaubenschalk mohutně pobízel Ocean Ala, který se ještě před obloukem 
přidal do dvojice k Victorii Limburgii. V posledním oblouku se sedm koní semklo do dvou 
řad -na Victorii Limburgii a Ocean Ala zaútočil třetí stopou Sir Gill a vedle něho mocně 
finišoval také Nino Hammering. Do cílové rovině již vbíhal na prvním místě Sir Gill, který si 
na posledních 200 metrech již vavřínový věnec nenechal vzít. Cílem proklusal o 1 3/4 délky 
před výtečným českým odchovancem Nino Hammeringem (malý bojovník tímto výsledkem 
předčil očekávání své majitelky i svého trenéra), který pod vedením zkušeného Jindřicha 
Lajnera za sebou dokonce o 6 délek zanechal třetí Pandorru. Přes cválání na startu a 
nepříznivý průběh dostihu doběhl čtvrtý další Kotáskův svěřenec Sir Armbro a doběh na 
tabuli uzavřel Jungelprinz. Sir Gillův kilometrový čas 1:18,2 je pátým nejrychlejším v 15leté 
historii naší samostatné edice derby. 
 


