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Preambule 

 

Rodea organizovaná Westerners International-CZ, Rodeo Corralem, p.s. (dále jen RC) jsou 

soutěžemi všestrannosti jezdce. 

 

I. 

Pořádání rodea 

 

Podle tohoto Soutěžního řádu se pořádají rodea RC 

 Mistrovství ČR v rodeu 

 Pohár WI-CZ v rychlostních disciplínách                                   

 Rodeo speciál – dle dispozic Rady RC 

 Pohár Dyka Krchova – junioři. 

 Cowpackův pohár – steer wrestling 

  

Organizování rodeí se vedle tohoto Soutěžního řádu řídí Pravidly rodea RC.  

 

1. Pořadatel rodea (dále jen pořadatel) předloží návrh na pořádání rodea Radě RC ke 

schválení do 31. prosince pro následující rok. 

 

2. Rada RC na základě schválených rodeí vydá do 28. února oficiální seznam rodeí a 

skladbu disciplín na příslušný kalendářní rok. 

 

3. Rada RC deleguje na každé rodeo technického delegáta s pravomocí, danou usnesením 

Rady RC.   

 

4. Rada RC jmenuje tříčlennou komisí rozhodčích ze členů RC, jejímž úkolem je 

proškolit rozhodčí ze základních ustanovení, zmíněných v článku I. Pravidel a z těchto 

Pravidel a Soutěžního řádu. Seznam rozhodčích pro daný ročník bude dodán všem 

zúčastněným pořadatelům.  

 

5. Komise rozhodčích deleguje na každé rodeo pořádané pod záštitou RC jednoho 

hlavního a rozhodčího ze seznamu rozhodčích a jednočlenný RC bull- team, dále deleguje 

tzv. zapisovatele RC. Za výkon funkce rozhodčího, RC bull-team a zapisovatele RC není 

pořadatel povinen v sezoně 2020 vyplatit částku určenou usnesením Rady RC. Tyto náklady 

pro sezonu 2020 nese Rada RC. V této částce jsou paušálně zahrnuty cestovní výlohy 

rozhodčího a jeho případné další náklady. Pořadatel má právo požádat komisi rozhodčích o 

změnu nominace jednoho rozhodčího a to nejpozději 14 dní před datem konání rodea. 

 

6. Výsledky musí zapisovatel RC po skončení rodea předat do 5ti pracovních dní 

předsedovi komise rozhodčích, tento to po kontrole předá webmasterovi do dalších dvou 

pracovních dnů   

 

7. Výši všech finančních částek, zmíněných v tomto Soutěžním řádu, určuje Rada RC 

svým usnesením.  

 

8. V soutěžním corralu  a přilehlých corralech platí zákaz kouření.      
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II. 

Ustanovení pro pořadatele 

 

1. Pořadatel zašle webmasterovi RC nejpozději 4 týdny před pořádáním rodea propozice, 

které musí obsahovat minimálně datum konání, hodinu zahájení, vypsané disciplíny a výši 

startovného. 

 

2. Pokud nestanoví pořadatel jinak, koná se prezence jezdců v 09,00 hod. daného 

rodeového dne.  V případě potřeby je možno pořádat pro rychlostní disciplíny dopolední 

kvalifikaci. O pořádání kvalifikace rozhoduje hlavní rozhodčí po dohodě s hlavním 

pořadatelem.  

 

3. Pořadatel zajistí vyvěšení programu rodea s určením orientačních časů. 

 

4. Pořadatel umožní jezdcům před zahájením první soutěžní disciplíny vstup do corralu; 

tento čas bude uveden na vyvěšeném programu pro jezdce.  V případě nezbytí (např. 

z nenadálých technických příčin apod.) jsou jezdci povinni corral na pokyn pořadatele opustit. 

 

 

5. Pořadatel zajistí pro rodeo na vlastní náklady minimálně tento personál: 

 

 1 osoba pro hlasatelnu (technik zvukař) 

 1 hlasatel 

 1 zapisovatel pro prezenci jezdců 

 1 osoba pro parkovací službu 

 4 osoby pro práci se zvířaty a pomocné práce při soutěži (technická četa, též bullteam) 

 2 – 3 jezdce pro práci se zvířaty 

 2 klauny (mohou, ale nemusí být členy technické čety) 

Tento personál před a při rodeu nesmí konzumovat alkoholické nápoje (včetně piva) a jiné 

omamné látky. Všichni až na zvukaře a klauny musí svou výstrojí, vzhledem a vystupováním 

representovat rodeo. 

 

6. Pořadatel zajistí na vlastní náklady telata pro dobytkářské disciplíny za podmínek 

stanovených veterinárním zákonem (tj. mimo jiné musí být pastevně odchovaná atd. (viz. řád 

na ochranu zvířat). Pořadatel je povinen věnovat maximální pozornost nácviku telat s cílem 

naučit je běhat z výpusti přímým směrem.    

 

 

7. Přejímku zvířat a veterinární službu pro běžnou kontrolu zdravotního stavu zvířat před a  

 v průběhu rodea, pro případ poskytnutí první pomoci a ošetření zvířat, zajistí na základě 

smlouvy pořadatelem pověřený veterinární lékař. Náklady na tuto službu hradí pořadatel. 

Stejně tak zajistí na vlastní náklady i podkovářskou službu. Náklady na vyšetření a ošetření 

zraněných koní a službu podkováře uhradí soutěžící. Náklady na vyšetření a ošetření dobytčat 

uhradí pořadatel. 

 

8. Pořadatel je povinen dodržovat a vyplatit finanční částky, stanovené Radou RC pro: 

 All Around Champion-a (A.A.Ch.) daného rodea  

 vítěze jednotlivých disciplín.  

9. Pořadatel zajistí na vlastní náklady lékařskou službu první pomoci se sanitkou. 
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 Zajistí na své náklady upomínkové předměty (poháry, plakety atd.) dle svých 

zvyklostí, min. pro 1-3 místo. 

 

10.  Pořadatel má povinnost oznámit příslušnému (podle místa konání) obecnímu nebo 

městskému úřadu konání rodea, při tom oznámí termín rodea a další organizační zajištění. 

Toto oznámení podává nejméně 14 dní před termínem konání rodea. 

 

11. Pořadatel má vyhrazeno právo odložit nebo odvolat uspořádání rodea, má-li k tomu 

závažné důvody (požár, povodeň, stav ohrožení, hromadná indispozice jezdců apod.) a to bez 

jakéhokoliv nároku náhrady účastníkům rodea. 

 

12. Pořadatel není odpovědný za jezdce. Každý jezdec soutěží výhradně na vlastní 

odpovědnost – jak za svoji osobu, tak za koně, s kterým (s kterými) se rodea účastní. Je tedy 

na něm, aby se pojistil. 

 

13. Pořadatel seznámí personál, tj. zejména ty osoby, kteří rodeo organizují nebo manipulují 

se zvířaty, se stanovenými podmínkami konání rodea, zejména se zásadami zákona na 

ochranu zvířat proti týrání.  

 

14. V dobytkářských disciplínách pořadatel zajistí pro potřeby losování a další sledování 

viditelné označení dobytka barevnými obojky s čísly, které dodá RC 

 

15. Zvířatům, která se rodea v daný den zúčastní, musí pořadatel zajistit péči o jejich pohodu, 

zejména ochrana před nepříznivými klimatickými vlivy a dostatečné napájení, případně 

krmení. Pro skládání z dopravních prostředků a jejich nakládání musí být zajištěno vhodné 

zařízení. Pořadatel zajistí bezpečnost použitých zařízení (přístřešky, ohrady, náhonové cesty 

apod.), která musí být upravena tak, aby zajišťovala pohodu a minimalizovala možnost 

zranění zvířat. 

 

16. Pořadatel odpovídá za provoz hlasatelny. Osoby, které neplní na hlasatelně stanovené 

úkoly, nemají na hlasatelnu přístup. To se týká i soutěžících jezdců. 

 

17. Pořadatel dle možností zajistí port pro dalšího hlasatele a klauny. 

 

18. Pořadatel dle možností zajistí pro potřeby rozhodčích videozáznam rodea s možností 

okamžitého přehrání. 

 

19. Pořadatel zajistí a určí hlavního pořadatele. Zároveň ho poučí o jeho právech a 

povinnostech, vyplývajících zejména ze Zákona na ochranu zvířat. 

 

20. Pořadatel uspořádá slavnostní zahájení dle svých představ a zvyklostí.  

 

III. 

Ustanovení pro rozhodčí 
 

1. Rodea organizovaná RC smí rozhodovat pouze rozhodčí vyškolení Komisí 

rozhodčích, která je jmenována Radou RC, a kteří mají potvrzení o zdárném složení 

závěrečných zkoušek. Toto potvrzení vydává Rada RC na základě podkladů Komise 

rozhodčích.  
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2. Rozhodčí jsou povinni se dostavit na místo konání rodea v době zahájení presentace 

s jezdci, hlavním pořadatelem a veterinárním lékařem. 

 

3. Rozhodčí jsou povinni vstoupit do corralu nejméně 15 minut před zahájením první 

disciplíny. Před a při rodeu nesmí konzumovat alkoholické nápoje včetně piva a užívat jiné 

omamné látky.  

 

4. Hlavní rozhodčí zajistí měření časů v disciplínách včetně stanovených časových 

limitů; zajistí vedení ruční evidence dosažených časů.  

 

5. V případě finále po kvalifikaci u rychlostních disciplín se diskvalifikace dvou nebo 

více jezdců v obou kolech hodnotí jako rovnost časů, tzn. rozjížďka jezdců. Pro rozlišení časů 

se k dosaženým časům připočte 5 minut penalizace.  

 

6. Je-li disciplína ukončena, nesmí být znovu opakována, pokud již hlavní rozhodčí 

podepsal listinu výsledků. Početní chyby, ke kterým případně dojde při vypočítávání 

výsledků, budou opraveny. 

 

7. Rozhodčí zkontrolují výstroj a výzbroj jezdců dle prezenční listiny před zahájením 

rodea a upozorní na případné nedostatky. Hlavní rozhodčí může jezdce, který se během rodea 

či jen jedné disciplíny prohřešil proti Pravidlům rodea nebo tomuto Soutěžnímu řádu, 

diskvalifikovat z dané jízdy, disciplíny, případně vyloučit z celého rodea. K tomuto účelu 

slouží tzv. napomenutí, při druhém napomenutí následuje diskvalifikace. 

 

8. Jestliže jezdec zachází se zvířetem způsobem proti Zákonu na ochranu zvířat, tj. 

způsobem, který může vyvolat nepřiměřenou bolest, utrpení nebo poškození zdraví anebo 

vede k neúměrnému fyzickému vyčerpání zvířete, je hlavní rozhodčí povinen  jezdce - 

diskvalifikovat, což nevylučuje následný postih jezdce podle zákona na ochranu zvířat proti 

týrání. 

 

9. Hlavní rozhodčí je odpovědný za dění v corralu při rodeu. 

 

10. Hlavní rozhodčí rozhoduje o protestech jezdců ve spolupráci s druhým rozhodčím a 

technickým delegátem Rady RC. 

 

11. Při podezření na zranění nebo nemoc zvířete (kulhání apod.), které se objeví během 

soutěže, nebo na podnět službu konajícího pověřeného veterinárního lékaře, nařídí hlavní 

rozhodčí kontrolu zvířete veterinárním lékařem. Při rozhodování o ponechání zvířete v soutěži 

se hlavní rozhodčí řídí doporučením službu konajícího veterinárního lékaře. 

 

12. Hlavní rozhodčí může po dohodě s účastníky soutěže zrušit nebo na nutnou dobu 

rodeo přerušit, jestliže podmínky v corralu přestaly odpovídat Pravidlům rodea. 

 

13. Rozhodčí musí být viditelně označen. Rozhodčí musí svou výstrojí, vzhledem a 

vystupováním representovat rodeo.  

 

14. Technický delegát vyhotoví z každého rodea zápis bezprostředně po jeho ukončení. V 

tomto zápisu se na místě písemně vyjádří hlavní rozhodčí, technický delegát, hlavní pořadatel 

a zástupce jezdců, zvolený na schůzce jezdců před zahájením rodea. Technický delegát zajistí 

předání zápisu předsedovi komise rozhodčích nejpozději do 5 dnů po ukončení rodea.  
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IV. 

Ustanovení pro hlavního pořadatele 

 

1. Hlavní pořadatel je fyzická osoba, jmenovaná pořadatelem.  

 

2. Hlavní pořadatel je odpovědný za celkovou organizaci rodea a za dění mimo soutěžní 

corral.  

 

3. Základní práva a povinnosti hlavního pořadatele jsou upraveny v zákonech ČR.  

 

4. Hlavní pořadatel kontroluje chování majitelů koní, příp. jezdců, při stanovených 

kontrolách pořadatelem, pověřeným veterinárním lékařem, hlavním rozhodčím nebo orgánem 

státního dozoru, zejména kontrolu zdravotního stavu zvířat, výstroje koní a jezdců, požití 

alkoholických nápojů či zakázaných látek.  

 

5. Hlavní pořadatel je povinen zajistit přípravu disciplín dle pokynů hlavního 

rozhodčího. 

 

6. Hlavní pořadatel v případně nutnosti doporučí hlavnímu rozhodčímu uspořádání 

dopolední kvalifikace. 

 

7. Před započetím rodea provede hlavní pořadatel s hlavním rozhodčím a pověřeným 

veterinárním lékařem kontrolu arény a technického vybavení a posoudí, zda je bezpečná jak 

pro jezdce a zvířata, tak i pro diváky a splňuje podmínky regulérnosti. Při zjištění závad je 

hlavní pořadatel povinen zajistit nápravu. Do doby jejich odstranění nepovolí hlavní rozhodčí 

zahájení rodea. 

 

8. Hlavní pořadatel v průběhu rodea vyvěsí na základě podkladů od hlavního rozhodčího 

výsledky jednotlivých disciplín po jejich ukončení a celkových výsledků rodea.  

 

9. Hlavní pořadatel má právo a povinnosti se písemně vyjádřit v zápisu z daného rodea.  

 

 

V. 

Ustanovení pro jezdce 

 

1. Povinností jezdce je uhradit v řádném termínu členský příspěvek, bez jeho uhrazení 

není možné podat přihlášku na rodeo. Přihlásit se na dané rodeo na www.ceskerodeo.cz 

nejpozději týden před datem konání rodea, resp. dle podmínek stanovených v propozicích. 

Pokud hlavní pořadatel přihlášku akceptuje, je jezdec povinen zaplatit startovné ve stanovené 

výši na účet pořadatele dle propozic. Pořadatel je oprávněn neakceptovat přihlášku pouze ze 

zvláště závažných důvodů. Rada RC si vyhrazuje právo VETA na přijetí přihlášky na rodeo 

z důvodu závažného porušení prováděcích předpisů RC a stanov. 

Startovat může pouze člen i nečlen RC, nečlen startuje bez bodových zisků do seriálu a 

s upraveným startovným.  
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2. Každý jezdec je sám zodpovědný za to, že se dostaví včas k presentaci (pokud 

nestanoví pořadatel jinak) vždy v 8,00 hod. v den rodea a na případnou schůzku jezdců 

(hodinu před začátkem první disciplíny). Před a při rodeu nesmí jezdci konzumovat 

alkoholické nápoje včetně piva a další zakázané omamné či povzbuzující látky. 

 

3. Po presentaci oznámí jezdci hlavnímu rozhodčímu zvoleného zástupce jezdců pro 

dané rodeo (není-li na rodeu účasten zástupce jezdců – člen rady RC); tento zástupce jezdců 

má právo a povinnost se písemně vyjádřit v zápisu z daného rodea.  

 

4. Jeden jezdec smí soutěžit v jedné týmové dobytkářské disciplíně s jedním koněm, 

v sólových dobytkářských disciplínách na dvou koních. V rychlostní disciplíně v rámci Pohár 

WI-CZ v rychlostních disciplínách může soutěžit s více koňmi. Body získané v jednotlivých 

dobytkářských disciplínách se do soutěže o All Around Championa (dále A.A.Ch.) daného 

dne, Mistrovství ČR sčítají, při rovnosti bodů rozhoduje více prvních míst. Jeden kůň může 

mít jednoho jezdce v jedné disciplíně, seniorské a juniorské starty jsou v samostatných 

disciplínách. Jezdec platí v každé disciplíně startovné tolikrát, s kolika koňmi se disciplíny 

účastní.  

 

5. Jezdec je povinen při presentaci oznámit jméno a příjmení, datum narození. Také 

oznamuje jméno koně, s kterým se zúčastní disciplín, do kterých se přihlašuje. Při presentaci 

je rovněž povinností jezdců oznámit soutěžní dvojice a trojice pro týmové disciplíny.  

 

6. Majitel koně, případě jezdec, prohlásí při presentaci písemně, že se stanovenými 

podmínkami souhlasí a že na vyzvání umožní kontrolu stanovenou pořadatelem, pověřeným 

veterinárním lékařem, rozhodčím nebo orgánem státního dozoru, zejména kontrolu 

zdravotního stavu zvířat, výstroje koní a jezdců, požití alkoholických nápojů či zakázaných 

látek. Hlavní pořadatel bude jejich chování v tomto směru kontrolovat. 

 

7. Startovní čísla musí být upevněna viditelně na zádech jezdce. Toto pravidlo neplatí 

pro disciplínu steer wrestling. Pravidla ústrojové kázně se nevztahují na doplňkové disciplíny. 

Je výslovně zakázáno upevňovat startovní čísla jinam. Jezdec, který nedodrží toto ustanovení, 

může být diskvalifikován, případně z rodea vyloučen. Jezdec bude mít stejné číslo po celou 

sezónu.  

 

8. Závazná výstroj dle Pravidel rodea RC je povinná na schůzce jezdců, slavnostním 

nástupu, při vlastních disciplínách, slavnostním vyhlášení výsledků a na případném 

závěrečném nástupu. Nedodržení závazné výstroje při těchto příležitostech je bráno jako 

neodůvodněná neúčast jezdce. Výjimkou z tohoto ustanovení je použití jezdecké přilby a 

bezpečnostní vesty nebo ochrany páteře v disciplínách juniorů a při disciplíně steer wrestling. 

 

9. Jezdec musí jet danou disciplínu se stejným koněm, s jakým se do ní kvalifikoval. 

 

10. Umístění a body, získané v kvalifikaci, slouží pouze pro danou kvalifikaci.  

 

11. Jezdec má právo se zúčastnit slavnostního zahájení. Svoji účast oznámí hlavnímu 

pořadateli při presentaci. Jezdec je povinen se zúčastnit vyhlášení výsledků jednotlivých 

disciplín, v případě neúčasti bude diskvalifikován.  

 

12. Od výzvy ke startu má jezdec 30 vteřin na vjezd do corralu. Totéž platí i pro vjezd do 

vypouštěcího boxu. 
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13. Zavádění koně do corralu za jakékoliv cizí pomoci je zakázáno. Od okamžiku, kdy nos 

koně protne vstup do corralu se koně a jeho výstroje smí dotknout pouze jeho jezdec. 

Výjimkou je chytání volně pobíhající koně, z něhož jezdec spadl nebo sesedl.  

 

14. Ztráta klobouku během disciplíny vyjma steer wrestlingu se penalizuje stanovenou 

částkou, která je splatná ihned po skončení jízdy jezdce do rukou hlavního rozhodčího. Za 

ztrátu klobouku se považuje pád klobouku na zem, případné držení klobouku v ruce.  

 

15. Jezdec může podat protest nejpozději před opuštěním corralu při svém pokusu, 

přičemž nesmí zbytečně prodlužovat odchod z arény. Protesty podává jezdec zásadně 

hlavnímu rozhodčímu. Současně musí zaplatit poplatek ve stanovené výši. Při neuznaném 

protestu poplatek propadne ve prospěch RC. Při uznaném protestu se poplatek vrací jezdci. 

 

16. Jestliže jezdec napomáhá nebo škodí jinému jezdci nesportovním chováním nebo 

poruší zásady slušnosti a fair play, může být diskvalifikován z dané jízdy, disciplíny, případně 

vyloučen z celého rodea. Použití zakázané výstroje a výzbroje se považuje za zvlášť hrubé 

porušení pravidel rodea.  
 

Vyloučen z následujícího rodea může být jezdec i z důvodu porušení stanov a pravidel, které 

neproběhlo přímo při rodeu. 

 

17. O vyloučení jezdce na dobu jednoho dne rozhoduje hlavní rozhodčí, který tuto 

skutečnost uvede do zápisu. O vyloučení jezdce na dobu delší než jeden den rozhoduje na 

návrh hlavního rozhodčího Rada RC, svůj návrh na vyloučení jezdce hlavní rozhodčí rovněž 

uvede do zápisu.    

 

VI. 

Soutěžní třídy 

 

1.         Junior je jezdec od 6ti do 18ti let. V dobytkářských disciplínách smí junior startovat 

od 10ti let. 

2.     Jezdec na rodeu a je muž či žena na koni. Nejsou rozděleni podle profesionálního 

postavení ani dalších kriterií. Všichni, kteří se řádně přihlásili či kvalifikovali, jezdí za 

stejných podmínek. 

 

VII. 

Bodování  

 

1. Body se přidělují za každou disciplínu jezdcům podle umístění takto: 

    1. místo – 6 bodů 

    2. místo – 5 bodů 

    3. místo – 4 bodů 

    4. místo – 3 body 

    5. místo – 2 body 

    6. místo – 1 body 

V případě týmových soutěží se body za příslušné umístění přidělují všem příslušníkům týmu 

s výjimkou tzv. nebodujících. V případě diskvalifikace se body nepřidělují. S výjimkou bodu 

III., 5.  
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2. Pro určení A.A.Ch. daného rodea, Mistra ČR, vítěze poháru WI-CZ a vítěze Poháru 

Dyka Krchova se  jezdcům body z jednotlivých disciplín sčítají. 

 

3. Při rovnosti celkového součtu bodů je rozhodující vyšší počet získaných prvních míst. 

Pokud pro určení A.A.Ch. toto kriterium nerozhodne, hlavní rozhodčí nařídí dodatkovou jízdu 

v některé z doporučených dodatkových rychlostních disciplín. 

 

 

4. Pravidla pro účast na Rodeu speciál určuje Rada RC.  

 

5. Mistrem ČR v rodeu organizované RC, může být pouze jezdec jež je členem 

pořádající organizace. 

 

 

 

 

 

VIII. 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Jiné, než těmito pravidly schválené soutěžní disciplíny, ve kterých jsou použity 

společně s koňmi jiné druhy zvířat, nelze v rámci akcí pořádaných RC provozovat.  

 

2. V případě porušení tohoto ustanovení rozhoduje Rada RC a porušení tohoto 

ustanovení oznámí podle § 28 písm. c) zákona č. 246/92 Sb. v platném znění místně 

příslušnému orgánu dozoru nad ochranou zvířat (Okresní či Městská veterinární správa). 

 

3. Změny, doplňky a úpravy Soutěžního řádu podléhají schválení Radou RC.    

 

4. Tento Soutěžní řád platí společně s Pravidly rodea RC; na uvedené předpisy jsou 

v textu příslušné odkazy.  

 

5. Tento Soutěžní řád byl schválen Radou RC dne 8.8.2020 a tímto dnem nabývá 

účinnosti. 
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RODEO CORRAL p.s. 

WESTERNERS INTERNATIONAL – CZ 

Hoslovice 53 Čestice 387 19 
 

 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD – II. část 
 

 

Hoslovice 2016 
 

 

 

Čl. 1 

Druh zvířat, která se rodea účastní a omezení pro zvířata ve vztahu k rodeu 

 

(1) Rodea se podle tohoto řádu mohou zúčastnit  

a) zdraví koně v dobré kondici poprvé po dovršení věku 36 měsíců 

b) zdravá telata v dobré kondici, o hmotnosti minimálně 150 kg, odchovávaná ve 

výběhu,  

 

(2) Činnosti při rodeu RC se nesmí účastnit 

a) kůň mladší 36 měsíců, 

b) kůň, který je nemocný nebo podezřelý z onemocnění, které by ovlivnilo jeho výkon 

nebo mu působilo utrpení, 

c) kůň, který je pod vlivem zakázaných látek (doping), nebo kterého účastník 

(chovatel) odmítl podrobit vyšetření, jež bylo při podezření z užití těchto látek 

požadováno k jejich zjištění.  

d) kůň, který má poruchu zraku na obou očích nebo je slepý na jedno oko. Takto 

postižený kůň se může účastnit pouze po odborném oftalmologickém vyšetření 

veterinárním lékařem a s jeho souhlasem, 

e) kůň, který nebyl na jízdu připravován a jehož kondice neodpovídá předpokládané 

zátěži, 

f) kůň, který byl podroben neurektomii (přetětí nervu) na končetině nebo jinému 

chirurgickému zákroku, jehož následkem je snížena citlivost a dále koně nebo skot na 

kterých byl proveden zákrok uvedený v § 4 odst. 1 písm. g) zákona OZ zejména koně 

s kupírovanýma ušima a ocasem, 

g) klisna v poslední třetině březosti, nebo klisna se sajícím hříbětem, 

h) kůň s neošetřenými a poškozenými kopyty nebo kůň okovaný nedovoleným 

způsobem, zejména s využitím ozubů tvaru písmene „H“, 

i) telata s nižší než stanovenou hmotností, neodchovávaná ve výběhu, vyčerpaná 

v nedostatečné kondici, nemocná respektive léčená, poraněná, nebo jinak 
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hendikepovaná např. poruchami zraku, nebo jedinci jiné kategorie skotu (jalovice, 

krávy, dospělí býci),  

 j) zvíře s výstrojí nepovolenou tímto řádem nebo kůň s jezdcem, který je vybaven 

v rozporu s tímto řádem, 

k) kůň se speciálními pomůckami (např. rozšiřovačem nozder, podvázáním jazyka, 

apod.). 
  

Čl. 2 

Způsob manipulace se zvířaty s popisem a charakteristikou činností prováděných se 

zvířaty 

 

(1) Zvířatům, která se účastní rodea, musí být zajištěna péče o jejich pohodu, zejména ochrana 

před nepříznivými klimatickými vlivy a dostatečné napájení a krmení. Zvířata musí být 

navykána na typické zvuky, případně na osvětlení kolbiště.  Za péči o dobytek a manipulaci 

s ním odpovídá pořadatelem stanovená osoba.  

Pořadatelé i jezdci musí dodržovat zejména zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 

týrání, dále pak vyhláška č. 78/2012 Sb. o minimálních standardech, vyhláška č. 342/2012 Sb. 

o zdraví a jeho ochraně při přemísťování a přepravě zvířat a další vyhlášky a zákony ve 

vztahu k ochraně zvířat. 

(2) Zvířata předváděná na rodeu musí být čistá a mít ošetřená kopyta nebo paznehty. 

(3) Se zvířaty jsou prováděny činnosti, které jsou popsány pravidlech rodea Rodeo Corralu 

WI-CZ o.s.  

(4) Povinností každého jezdce je seznámit se s pravidly a řády Rodeo corralu. 

(5) Je zakázáno jakékoli působení na tele, které by mu mohlo způsobovat zranění či bolest. 

(6) Použití zakázaných hmatů na tele - za ocas, uši, oči, nos či tlamu vede k okamžité 

diskvalifikaci. 

 

 

Čl. 3 

Vybavení, pomůcky pro manipulaci, předvádění nebo jinou činnost se zvířaty  

 

(1) Zvířata mohou být předváděna až po absolvování přiměřeného výcviku a navyknutí na 

podmínky rodea v kolbišti (corralu). Jezdec odpovídá za to, že jím použitá výstroj a pomůcky 

jsou v takovém stavu, aby jejich použitím bylo vyloučeno poranění, utrpení nebo poškození 

zdraví zvířete. Při poruše výstroje, která by mohla způsobit utrpení zvířete, je jezdec nebo 

rozhodčí povinen neodkladně ukončit činnost se zvířetem. Stejnou povinnost má hlavní 

pořadatel.  

(2) Vybavení, používané postroje a pomůcky musí být přiměřené stavbě těla, věkovým 

schopnostem a výkonnosti zvířat, nesmí jim působit poškození nebo poranění; zvířata musí 

mít takovou výstroj, aby nemohlo dojít k jejich zranění nebo týrání.  

(3) řádem povolené uzdění: 

a) Hackamore, je uzdění z pružné surové nebo zpracované kůže, které je na obvodu 

líce koně v průměru 1,5 - 1.9 cm silné. Přitom se musí vejít mezi nos koně a bosal dva 

prsty, přitlačíme-li bosal kupředu. Použití kovu v případě použití jiných neohebných 

materiálů, ani obalených jakýmkoliv materiálem není přípustné. 

b) Hackamore mechanické - nánosník je pošit kůží, podbradní řemínek (řetízek) nesmí 

být utažen k čelisti koně (minimální vůle je 3 cm) a musí být minimálně 1,5 cm 

široký. 
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c) Stihlové - hladké udidlo s děleným vodítkem a kroužky, polokroužky, nebo D-

kroužky, přičemž průměr kroužků nesmí být menší než 5cm a větší než 10 cm. Uvnitř 

kruhu nesmí být uzda, nebo připojení k ohlávce, které by posilovaly tah. Ústní část by 

měla být kulatá z hladkého nekrytého kovu, nesmí mít ostré hrany, výčnělky nebo 

hroty. Může být vykládaná, ale musí zůstat hladká nebo musí být krytá latexem. 2,5 

cm od koutku huby, měřeno od vnitřní stany kroužku, má být průměr udítka od 8 mm 

do 20 mm, přičemž průměr udítka se k jeho středu zužuje. Podbradní řemínek (z kůže 

nebo nylonu) nesmí být utažen. (lze vsunout 2 prsty mezi řemínek a bradu koně). Otěž 

musí být upevněna nad podbradním řemínkem. 

d) Pákové udidlo má pevnou nebo dělenou ústní část a slouží k posílení tahu. Část 

vkládaná do huby koně, musí být kulatého, oválného nebo vejčitého tvaru, z hladkého 

a nekrytého kovu o průměru udítka od 8 mm do 20 mm; nesmí mít ostré hrany, 

výčnělky nebo hroty. Rameno páky nesmí být delší než 10 cm pod udítkem (tj. částí 

udidla vkládané do huby koně).  Má-li páka posuvné udítko, rameno páky od udítka 

nesmí být delší než 10 cm při nejhořejší pozici. Pří použití tohoto udidla je 

vyžadováno i použití podbradního řetízku s minimální šířkou 1,5 cm položeného 

naplocho na čelist koně, který nesmí být utažen (minimální vůle 3 cm, resp. na vsunutí 

2 prstů mezi řetízek a bradu koně). 

e) Nedělené nebo dělené otěže z kůže nebo pleteného materiálu, případně romal jako 

pomůcka z pleteného materiálu prodlužující otěže, používaná k vedení koně. Romal se 

nesmí používat k pobízení před podbřišníkem nebo k jakýmkoliv signálům nebo 

pokynům koni. 

(4) povolená výstroj, výzbroj a přídavné pomůcky: 

a) westernové sedlo s hruškou. 

b) chaps kožené 

c) bandáže, zvony a jiné chrániče nohou koní, 

d) ostruhy westernové, ostruhy s kolečky  

- použité ostruhy musí být takové, aby se zabránilo zranění koně, kolečko se 

zaoblenou hranou s otáčením okolo své osy na ramínku směřující dozadu a dolů, 

na kolečku muže být na boku vyznačena hvězdice, její výstupky však nesmí být 

ostré a přesahující obvod kolečka ostruhy. Ostruhy může použít pouze zkušený 

jezdec. 

           e)    laso s vypouštěcí hondou. 

f) pro rychlostní disciplíny jezdecký bičík   

Použití bičíku: 

                    a) Povolené použití bičíku zahrnuje: 

                    - ukázání bičíku koni předtím, než je bičíku použito, 

                    - použití bičíku ve směru pohybu a v rytmu akce koně, 

                    - ruka ani bičík se nezvedají nad úroveň ramen, 

                    - údery bičíkem za podbřišník    

                    - omezení úderů bičíkem na nezbytné minimum 

                    - použití bičíku jako pomůcky pro udržení koně v předepsaném směru. 

                    b) Jako zakázané použití bičíku se posuzuje: 

                    - zbytečné použití bičíku, 

                    - nevhodné použité bičíku, 

                    - nadměrné použití bičíku. 

                   c) Jako zbytečné použití bičíku se posuzují pokračující údery bičíkem potom, 

kdy kůň 

                     proběhl cílem. 

                 d) Jako nevhodné použití bičíku se posuzují údery bičíkem: 
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                    - tak silné, že ovlivňují rovnováhu koně, snižují jeho rychlost nebo mají za 

následek 

                    jeho vybočení, 

                  - tak silné, že mají za následek zranění koně, 

                  - před podbřišníkem  

                     - vedené rukou ve směru jiném než rovnoběžném se směrem pohybu koně, 

popřípadě 

                    takové, při nichž se ruka nebo bičík zvedají nad úroveň ramen. 

                  e) Jako nadměrné použití bičíku se posuzují údery bičíkem: 

                   - pokračující potom, kdy kůň již reaguje na předchozí údery, 

                   - neustávající ani potom, kdy kůň na použití bičíku nereaguje, 

                   - opakované krátce potom, kdy kůň na předchozí údery bičíkem nereagoval. 

                   

 

 (5) zakázaná výstroj a výzbroj a činnosti: 

a) ohlávka z drátu nebo materiálu se stejnou pevností (kov, lanko, tvrdý plast apod.) 

nebo vše z drátu a uvedeného materiálu (není rozhodující, jak silnou vrstvou a 

jakým způsobem je drát nebo jiný pevný materiál obalen), 

b) podbradní řemínek (řetízek) užší než 1,5 cm, u páky užší než 1,5 cm a s ostrými 

hranami, 

c) hadicová, gumová otěž, 

d) ostré hrany udidla, dvojité uzdění, 

e) průvlečná otěž, 

f) bosal z koňských žíní, 

g) ostruhy nebo jiné pomůcky, využívající elektrický impuls, 

h) třmeny s ostrými hroty, 

i) ostruhy, které mohou koně zranit, zejména ostruhy bez koleček, ostruhy 

s hvězdicemi, ostrými hranami nebo výběžky, ostruhy s kolečky menšími než 3 cm 

v průměru a slabšími na obvodě než 3 mm,  

j) dlouhý bič, (nad 760 mm délky) 

k) obřišník, lonže, provazy nebo jiné pomůcky k podvázání břicha zvířete v jiné než 

sedlové krajině,  

l) jakékoliv použití pomůcek, využívajících elektrický impuls, pobídka ostruhami 

nebo otěžemi před podbřišníkem, pobízení koně náhodně zvolenými předměty 

(klacky, hole apod.), které nejsou součástí schválené výstroje, je zakázáno a 

považuje se za týrání zvířete 

m) je zakázáno jakékoli vázání či podvazování jazyka. 

 

 

Čl. 4 

Prostory, ve kterých se rodeo provádí, a prostory k ustájení 

 

(1) Pořadatel v místě rodea před zahájením a v průběhu veřejných vystoupení zajistí: 

 

a) vhodné místo a vybavení pro vykládání zvířat; k naložení a vyložení koní a skotu z 

dopravního prostředku se používají jen místa a zařízení k tomu určená, můstky, 

rampy, lávky nebo pohyblivé nakládací a vykládací plošiny, jejichž sklon nepřesahuje 

20 stupňů, výškové nerovnosti nepřesahují 20 cm a mezery v podlaze nebo mezi 
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dvěma podlahami znemožňují vsunutí končetiny; zařízení jsou opatřena 

protiskluzovou podlahou a bočním hrazením zabraňujícím pádu zvířete,  

b) vhodné napájecí nádoby pro jednotlivá zvířata, dostatečný zdroj zdravotně nezávadné 

vody. Předpokládaná spotřeba napájecí vody na den/kus je u koní 40 litrů, skotu 20 - 

40 litrů vody podle hmotnosti zvířat; pokud nemají zvířata trvalý přístup k vodě, 

napájí se minimálně 3krát denně;  

c) aby prostor pro zvířata a jejich vybavení minimalizoval riziko jejich poranění 

(vyloučení předmětů nebo ostrých hran na hrazeních, použitých překážkách a 

pomůckách atd.). Před zahájením činnosti se zvířaty, při soutěžích vždy pro každou 

disciplínu, provede pořadatel kontrolu prostoru tak, aby byla zabezpečena bezpečnost 

zúčastněných zvířat: 

- soutěžní disciplíny probíhaly v kolbišti o minimálních rozměrech 45 m délky a 20 m 

šířky ohraničené hrazením, které je uzpůsobeno tak, že minimalizuje riziko poranění 

zvířat; všechny vnitřní obvodové rohy musí být tupé, zaoblení v rozích je dosaženo 

příčnými břevny o délce minimálně 1m; ohrazení musí zabránit úniku zvířat mimo 

kolbiště; to platí i pro další použitá hrazení ve vnitřním corralu,  

- pro přístup zvířat do kolbiště a návrat z něho  je  upraven volný přístupový prostor o 

šířce minimálně 2 m, bez cizích předmětů a překážek, 

- výpusti a uličky pro zvířata musí být řešeny tak, aby se v nich zvíře nemohlo otočit a 

aby se nemohlo zranit; obsluha otevírání výpustí se nesmí nalézat v dráze pohybu 

vypuštěného zvířete, 

- podklad kolbiště se skládá z vrstvy sypkých materiálů (např. písku, pilin apod.) o síle 

více než 15 cm; bez vyčnívajících kamenů nebo jiných předmětů; v případě zvýšené 

prašnosti zabezpečení kropení apod.,   

- používané překážky a pomůcky vymezující trať (např. barely) musí být umístěny ve 

vzdálenosti minimálně 4 m od hrazení kolbiště,  

- tyče vymezující trať musí být vyrobeny z netříštivého materiálu (nevhodnost 

umělých hmot) s minimální výškou 2,5 m; podstavec tyče má být o průměru ne více 

jak 35 cm postaven volně na zemi; tyče musí být dvoubarevné, 

- okolo barelů musí být dostatečný prostor pro bezpečné otočení koně s jezdcem, a to 

alespoň 4 m, 

- pokud jsou v prostorech, kam mají přístup zvířata používány k pomocnému značení 

nebo z propagačních důvodů praporky apod., jejich žerdi musí být vyrobeny 

z netříštivého materiálu (nevhodnost umělých hmot) s minimální výškou 2,5 m a 

doporučuje se dvoubarevné označení,  

d) dostatek prostoru k tomu, aby zvířata mohla v místě odpočinku zaujmout odpovídající 

přirozený postoj v případě potřeby, byla oddělena přepážkami chránícími je, a není-li 

stanoveno dále jinak, měla odpovídající prostor pro ležení, tato místa pro zvířata 

pořadatel předem určí a vyznačí; zajistí bezpečné a oddělené ustájení dospělých 

hřebců od klisen, které však nebude bránit jejich pohodě, 

e) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických 

podmínkách, včetně možnosti využití přirozeného zastínění pod stromy, přístřešky, 

stany apod. před slunečním žárem, 

f) kontrolu, v případě umístění zvířat ve stáji či uzavřeném prostoru stanu, udržování 

čistoty a větrání s dostatečným objemem vzduchu podle jednotlivých kategorií zvířat,  

g) vymezení vhodných prostor pro případné převádění a přípravu zvířat na jednotlivé 

disciplíny, s dostatečně velkým okolním manipulačním prostorem tak, aby činnost se 

zvířaty byla bezpečná a nebylo nutné s nimi manipulovat způsobem vyvolávajícím 

utrpení, 

h) dostatek vhodného krmiva pro jednotlivé druhy zvířat 
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i) dostatek materiálu k podestlání zvířat; v areálu je ve stájích podestláno podestýlkou 

z pilin a slámy, která se mění každodenně, pevné výkaly jsou odstraňovány okamžitě 

na místo vymezené pořadatelem, 

j) zabezpečení prostorů pro zvířata před přístupem jiných zvířat (např. psů návštěvníků, 

toulavých psů), nepovolaných osob a opatření nezbytná pro zabránění úniku zvířat, 

k) veterinární péči a prostor pro případnou izolaci poraněných nebo nemocných zvířat; 

včetně nástrojů a pomůcek k okamžitému poskytnutí první pomoci zvířatům a 

vyprošťovací nářadí odpovídající druhu zvířat,  

l) podle rozsahu rodea odpovídající počet osob (pomocných pořadatelů) zajišťujících 

organizaci a kontrolu průběhu rodea, jejich viditelné označení (stejnobarevné košile, 

šátky apod. vyznačení), 

m) pomocné prostory pro skladování krmiva, podestýlky případně napájecí vody, pokud 

není dostupný zdroj (veřejný vodovod apod.),  

n) vymezené prostory pro parkování dopravních prostředků, přepravních kontejnerů 

pomocného vybavení tak, aby bylo minimalizováno riziko možného utrpení zvířat, 

které se zúčastní rodea 

o) vymezené prostory pro návštěvníky nebo jiné osoby, které se rodea účastní, 

a organizuje v nich činnost, tak aby nebyla ohrožena jejich bezpečnost a bylo 

minimalizováno riziko možného utrpení zvířat, které se zúčastní rodea, 

p) pokud jsou zvířata soustředěna při rodeu více než jeden den, kontrolu zvířat 

a technologických zařízení nejméně jedenkrát denně. Odstranění zjištěných závad 

zajistí v co nejkratší možné době tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život zvířat. 

K zajištění prohlídky zvířat v kterékoli době musí být připraveno stabilní nebo mobilní 

osvětlení, které umožní důsledné provedení prohlídky.  

(2) Zvířata se musí pohybovat v pořadatelem určených prostorách a nesmí vcházet do prostor 

pro diváky. Před vystoupením se zvířata soustředí na místě určeném pořadatelem. 

 

 

Čl. 5 

Zajištění první pomoci a veterinární péče  

 

 První pomoc a veterinární péče poskytuje zvířatům chovatel, pořadatel zajistí veterinární 

pohotovost. 

 

 

 

 

Čl. 6 

Způsob poučení osob o ochraně zvířat 

 

Pořadatel provede poučení osob, které se aktivně zúčastní rodea, ve vztahu k ochraně zvířat a 

jejich pohodě podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 

pozdějších předpisů, § 4 vyhlášky č. 5/2009 Sb., dle uvedených předpisů ústní formou. Toto 

proškolení stvrdí podpisem.  

 

 

Čl. 7 

Důvody k zastavení veřejného vystoupení  

 

(1) Pořadatel je oprávněn a povinen 
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a) kontrolovat dodržování řádu v místě konání rodea, vyžadovat od jednotlivých osob plnění 

povinností stanovených řádem a při zajištění závad je povinen zjednat nápravu,  

b) stanovit, aby zvířata, která svým chováním ohrožují bezpečnost osob nebo ostatních zvířat, 

byla rodea vyřazena  

c) nepovolit účast zvířatům uvedeným v čl. 1 odst. 2 a zamezit nevhodnému chování osob 

předvádějících zvířata nebo manipulujících se zvířaty, za takové chování se považuje 

zejména: 

- nadměrné pobízení unaveného zvířete, 

- použití dopingu, nebo odepření zkoušky na doping,  

- nedostatečné ovládání zvířete, např. u koně trhání udidly nebo jiné hrubé zacházení, 

- pokračování v činnosti s prokazatelně zchromlým zvířetem,  

- bití zvířat včetně nadměrné používání biče nebo jiného předmětu, který bič nahrazuje,  

- zakázané použití ostruh působící klinicky zjevné změny,  

- bárování (nedovolený způsob výcviku a tréninku koně), 

- použití nedovolených (viz čl. 2 odst. 5) nebo poškozených pomůcek a výstroje zvířete, které 

mohou působit zvířeti utrpení (viz. Pro disciplinu zakázané pomůcky a výstroj, pomůcky 

využívající elektrický proud, apod.), 

d) z důvodů ochrany zvířat ukončit rodeo v případě nevhodných klimatických podmínek nebo 

nevhodného chování jak účastníků, tak diváků. 

(2) Po soutěži provádí pořadatel a rozhodčí kontrolu, zda nedošlo k poranění koní a to 

zejména použitím ostruh. Při výskytu klinicky zjevného poranění, způsobeného použitím 

nedovolených pomůcek nebo chováním jezdce, odporujícího zákonu na ochranu zvířat proti 

týrání nebo tomuto řádu, je jezdec diskvalifikován. 

 

 

Čl. 11 

Platnost a účinnost Řádu 

 

 (2) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení radou Rodeo Corralu WI-CZ o.s.  

S odkazem na  

Řád ochrany zvířat při veřejném vystoupení koní a skotu – při rychlostních a dobytkářských 

disciplínách organizované občanským sdružením WI-CZ, RODEO CORRAL schválený 

Ministerstvem zemědělství. 
 

 

 

Datum: 8.8.2020   

                

 


