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STAVBA PARKURŮ MĚ VŽDY ZAJÍMALA, ŘÍKÁ CABRAL. LETOS DORAZÍ DO OLOMOUCE
Bernardo Costa Cabral patří mezi elitní stavitele parkurových kurzů. V letošním roce dostal pozvání
na Světový pohár J&T Banka CSI3*-W Olomouc, který se uskuteční v druhé polovině června. „Těším
se, až poznám české jezdce,“ uvedl.
Pořadatelům Světového poháru J&T Banka CSI3*-W Olomouc se pro letošní ročník, který se koná ve dnech 22. až 26. června,
podařilo získat další výraznou tvář. Úlohy stavitele parkurů, jež je pro úspěch mítinku jedna z klíčových, se ujme Bernardo
Costa Cabral. Sedmačtyřicetiletý Portugalec je stavitelem s nejvyšší čtyřhvězdovou kvalifikací Mezinárodní jezdecké federace
(FEI). Sám od devíti let jezdil na koni a závodil, ale brzy se odklonil právě k práci stavitele.
„Od té doby, co jsem byl juniorský jezdec, mě stavba parkurů moc zajímala. Příprava kurzů mi připadala velmi atraktivní.
Velký vliv na mě měl stavitel Bob Ellis. Když začal jezdit do Portugalska, bylo mi čtrnáct let,“ vzpomíná Bernardo Costa Cabral.
Za svou kariéru připravil parkury v mnoha zemích světa. Zmínit můžeme třeba Spojené státy americké, Kanadu, Spojené
arabské emiráty, Velkou Británii, Španělsko, Polsko nebo samozřejmě domovské Portugalsko. Závodů, na nichž se jako
stavitel podílel, byly desítky.
Bernardo absolvoval školení FEI v rámci olympijských her 2008 v Pekingu, respektive v Hong Kongu, i v roce 2012 v Londýně.
Sám pak připravoval parkury pro olympiádu mládeže, kterou v roce 2018 hostilo Buenos Aires. Při práci v olomouckém Equine
Sport Centru mu budou asistovat brazilský stavitel Leandro Balen, který je držitelem tříhvězdové kvalifikace. Pro organizátora
olomouckých závodů, jež jsou zařazeny do seriálu Světového poháru, pracuje každoročně také Robert Smékal, který jako
asistent hlavního stavitele nebude chybět ani letos. „Změny course designerů v Olomouci vnímám pozitivně. Já se na to dívám
samozřejmě optikou stavitele. Pro mě je to paráda, jelikož pět dní v kuse jsem v úzkém kontaktu s některou z hvězd našeho
oboru. Sleduji, jak se chová a jak přemýšlí nad jednotlivými kurzy,“ říká Robert Smékal.
Nejraději prý vzpomíná na spolupráci s Olafem Petersenem, který byl do Olomouce pozván v letech 2014 až 2016. V roce
2017 ho nahradil Peter Schumacher, který se této role v Equine Sport Centru zhostil i v roce 2018. Speciální osobností pak
byl v roce 2019 Ital Uliano Vezzani, s jehož prací se jezdci setkávají při prestižní sérii Global Champions. Oblíbený je mezi
jezdeckou komunitou v České republice a na Slovensku Chorvat Eduard Petrovic. Ten byl stavitelem při CSI v Olomouci v roce
2020. Vloni pak na tento mítink zavítal irský stavitel Alan Wade. „Kromě Olafa moc rád vzpomínám na Uliana, a to i díky jeho
naprosté bezprostřednosti. Olomoucké kolbiště, které je dost malé, dokázal opticky zvětšit. Ukázal, že se tam dají udělat i
jiné nájezdy. Probíral jsem s ním i naprosté detaily, jako například, když postavil řadu skoků do oblouku. Ptal jsem se ho, proč
byl jeden skok o deset centimetrů víc šikmo. Řekl, že když tam jezdci pojedou rovně, bude to pro ně širší a udělají spíš chybu.
Když naopak vyjedou větší oblouk, nestihnou pravděpodobně čas a dostanou penalizaci. Opravu to bylo pro mě velmi
poučné,“ prozradil Robert Smékal.
Letos bude mít tedy možnost se seznámit s Bernardem Costou Cabralem. „V České republice jsem ještě nikdy nebyl a moc se
tam těším. Slyšel jsem o vaší zemi tolik skvělých věcí,“ lichotí Bernardo, který ani neměl ještě příležitost spolupracovat s
nikým z České republiky. Seznámit se bude muset i s českými jezdci. „Osobně žádného neznám, ale viděl jsem jich pár již
skákat na mých kurzech. Máte mnoho mladých talentů. Už se těším, až vaše jezdce uvidím jezdit a lépe je poznám,“ dodává
Bernardo Costa Cabral.
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Veškeré tiskové zprávy a fotografie k volnému použití najdete na http://csiolomouc.capsa.cz – LOGIN: CSI, HESLO: CSI
Kontakt pro novináře: Josef Malinovský (PR manager J&T BANKA CSI3*-W Olomouc), e-mail: equinet@equinet.cz, tel.: +420 606 382 315
zkratka CSI3*-W: concours de saut international – mezinárodní skokové závody kat. 3 hvězd (1 až 5 hvězd) se soutěží zařazenou do Světového poháru
– W (world), další zkratky: J (junioři), YR (young riders – mladí jezdci), YH (young horses – mladí koně)
ESC Olomouc – jezdecký areál Equine Sport Center v Olomouci Lazcích uvedený do provozu v roce 2013
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