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Anežka Turková 

Jedna podzimní větrná sobota se stala dnem, který uzavřel rodeovou sezonu 2012. Již 
podruhé se sešli příznivci rodea v Hoslovicích, aby se pokochali napínavými kláními, 
a jezdci se svými čtyřnohými partnery, aby se utkali o první místo. Ale vítězit sem 
nepřijeli jen jezdci, domácí tým telat se rozhodl dát do toho vše a vydobýt si respekt pro 
nepoddajné odchovance hoslovických pastvin. A jak to mezi nimi a jezdci nakonec 
dopadlo? 
První disciplínou dne byl cattle penning, neboli vytřídění telete a zahnání do ohrádky. 
Disciplína byla vypsána pouze pro seniorské jezdce a střídavě měli úspěch oni, pak zas 
telata, která se dokázala prosmýknout přímo mezi koněm a ohrádkou, do které některá 
telata prostě ne a ne zaběhnout. Jiné tele zas vcelku poslušně šlo, kam mělo, zatímco 
jezdci měli problém s dodržením všech podmínek pro uznání pokusu. Úspěšných 
vypíchnutí telete bylo nakonec dost, takže o nějaká ta umístění bylo postaráno. 
A konkrétně třetí nejrychlejší uzavření telete do menšího corralu a podle všech pravidel 
zvládla Tereza Třeštíková s časem 0:30.81. O něco rychlejší (0:28.77) byl Daniel Dolejš, 
nejrychlejší čas však 0:26.74 předvedla Anežka Turková, vítězka první disciplíny. 



 

V druhé disciplíně už to bylo s umístěním mnohem horší. Týmy složené ze dvou juniorů, 
tedy přesněji juniorek, měly určené tele zahnat do menšího corralu a tam ho označkovat 
barvou. Hned první pokus týmu Aničky Bláhové a Anety Novotné vypadal, že skončí 
úspěchem, ale než se dostalo na značkování, tele vyběhlo ven a vrátilo se ke stádu. 
Ostatním týmům se už nepodařilo tele vmanévrovat do menšího corralu, takže 
nepopiratelným vítězným týmem cattle brandingu se stalo stádo telat. 

Aneta Novotná 

Po značkování se jela první rychlostní disciplína, a sice pole bending, takže jezdci mohli 
předvést rychlost svých koní a nespoléhat se na dobrou náladu telat. A navíc se jezdci 
nemuseli bát o své peníze, protože zrovna v den konání rodea se vítr rozhodl, že stejně 
jako jezdci a jejich koně předvede pořádnou rychlost. Aby neshazoval tyče při pole 
bendingu, musely být trochu zahrabány, ale s kloboukem se těžko něco udělá, takže 
šerifka Martina Hampejsová z důvodu povětrnostních podmínek výjimečně zrušila pokuty 
za spadlý klobouk při rychlostních disciplínách. To muselo udělat radost především 
Kristýně Matějkové, které spadl hned dvakrát. Jako první jeli pole bending junioři 
a poprvé je opravdu možné říct junioři a ne juniorky, protože mezi mladými jezdkyněmi 
se objevil i jeden zástupce silnějšího pohlaví. Martin Kaskoun sice nebyl mezi těmi 
nejrychlejšími, ale společně s Amálií Hakovou dostali již tradiční hoslovické ocenění pro 
nejmenší soutěžící. Nejrychleji projela slalom tyčí Tereza Gondášová se svým koněm 
Ultima Dream, stačilo jim na to jen dvacet pět vteřin a sedmdesát devět setin. Jen 
o malinko pomalejší čas 0:26.06 zajela Sára Křesinová a o pouhou jednu vteřinu a dvě 
setiny za ní byla Jana Lisická, která tak získala třetí místo. 



Kristýna Matějková 

Mezi seniory už v rychlostních disciplínách nebývá o muže nouze, i když dva taky nebylo 
zrovna moc. Oba se dokázali dostat mezi tři nejrychlejší, vlastně to byli dva nejrychlejší 
jezdci, protože Roman Mráz a Miroslav Fencl zajeli stejný čas a o výsledném pořadí 
musela rozhodnout rozjížďka. Ta rozhodla tak nakonec se Roman Mráz dostal na první 
místo s časem 0:24.53, zatímco druhý Miroslav Fencl byl jen o něco pomalejší (0:24.79). 
A hned za nimi v čase 0:25.55 dojela Kateřina Šoltysová. 

Josef Stejskal, Adéla Nováčková, Jan Veselý 

Nejspíš bylo štěstí, že telata si při pole bendingu mohla odpočinout a uvědomit si své 
povinnosti, protože při team sortingu už se chovala poslušněji. I když na juniory nějak 
vlídná nebyla, a to obzvlášť na tým složený z Barbory Vondroušové, Marie Grygerové 
a Jany Lisické, kterým se nepodařilo vytřídit ani jedno tele. Tým Terezy Gondášové, Sáry 
Křesinové a Elišky Niklové už byl úspěšnější, chvilku před koncem limitu se jim jeden kus 
podařilo zahnat na nedobytčí stranu corralu. To jim ale stačilo jen na druhé místo, 
protože poslední tým složený z Anety Novotné, Aničky Bláhové a Elišky Roučové hrál 
na jistotu, a jakmile se jim podařilo vytřídit jedno tele, ukončili odpočet a tak jim čas 
0:25.89 zajistil vítězství v této disciplíně. To seniorský team sorting byl mnohem 
napínavější, hned sedmi týmům se zadařilo. Ale ani seniorům nedala telata nic zadarmo, 
takže jsme se nedočkali plného počtu vytříděných telat. Na vítězství nakonec stačilo šest 
kusů, které se podařilo vytřídit týmu Jany Pešíkové, Jakuba Strnada a Romana Mráze, 
který však v tomto týmu jel nebodovaně. Jako druzí se umístili Jerri De Camargo, Renato 
Santana a Renata Hrubá, kteří stihli v limitu vytřídit čtyři kusy. O třetím místě rozhodoval 
čas, protože dvěma týmům se podařilo vytřídit tři telata. Pouhé necelé dvě vteřiny stačily 
na to, aby tým Aleny Zvolské, Miroslava Krause a Patrika Urbana skončil čtvrtý a Tereza 



Třeštíková, Roman Mráz (tentokrát už bodovaně) a Vladan Soukup se s časem 
2:24.02 umístili třetí. 

Kateřina Šoltysová 

Po team sortingu následovala další rychlostní disciplína – barrel race. Nejdřív ovšem jeli 
pouze senioři, junioři si museli počkat až po skončení další disciplíny. A senioři předvedli 
velmi napínavý závod, hned čtyři první místa se vešla do rozmezí osmnácté vteřiny. Jen 
jedna setina sekundy chyběla Kateřině Šoltysové na třetí Kristýnu Matějkovou, jejíž čas 
byl 0:18.92. První dvě místa si rozebrali stejní aktéři jako u pole bendingu, tentokrát však 
v obráceném pořadí. Roman Mráz dojel druhý v čase 0:18.15 a jen o pouhé tři setiny 
vteřiny byl rychlejší Miroslav Fencl a mohl si tak připsat vítězství v barelovém dostihu. 

Jerri De Camargo a Renato Santana 

Mezi jízdy seniorů a juniorů při barrel race se vmáčkl trailer loading. A telata se opět 
ukázala. Jejich stádový pud zapracoval natolik, že jezdci je prostě nedokázali odvést 
od stáda. Z patnácti dvoučlenných týmů tak dokázalo naložit správné tele jen šest. Ale 
aby se neřeklo, tak z těch šesti jen tři dokázali správně dokončit disciplínu, tedy zavřít 
tele do „nákladního prostoru“ z hrazení, zavřít přepravník vjetím s koňmi do vyhrazeného 
prostoru a doběhnout do vyznačeného kruhu dřív, než tele nebo koně vyrazí pryč. A to 
vše v časovém limitu jedné a půl minuty. Z těch tří nejúspěšnějších byli nejpomalejší 
Patrik Urban a Jana Lisická (1:11.12). O pět vteřin rychlejší byli Vladan Soukup a Roman 
Mráz, ale suverénně nejrychlejší nakládání předvedli Jerri De Camargo a Renato 
Santana. Nejen že stihli naložit tele pod minutu, zvládli to dokonce těsně pod čtyřicet 
vteřin. 



Sára Křesinová 

A po dalším utkání telat proti jezdcům jeli junioři svou poslední disciplínu a zároveň se 
diváci mohli podruhé obdivovat ostrým obratům a rychlosti při barelovém dostihu. Mezi 
druhým a třetím místem byl jen malý rozdíl, Sára Křesinová zajela čas 0:19.94, zatímco 
Aneta Novotná ji s časem 0:19.78 předběhla a získala tak druhé místo. První místo si 
však vysloužil čas o celé dvě vteřiny rychlejší. Kdyby jeli barrel race junioři i senioři 
dohromady, Tereza Gondášová by je s časem 0:17.65 všechny strčila do kapsy a ještě 
by přitom mohla objet jeden barel navíc. 

Patrik Urban 

Jako poslední disciplína dne se jel steer wrestling. A zase ta telata. Je to už ohraná 
písnička, ale prostě to tak bylo. Většinou se teleti nechtělo hned vyrazit z vypouštěcího 
boxu a potom obvykle běhalo tak malá kolečka, že jezdec neměl příležitost skočit. 
Nakonec jsme z celkem osmnácti pokusů při dvoukolové jízdě devíti jezdců viděli jen 
čtyři skoky a z toho ještě si s teletem pořádně pošpásoval jen Patrik Urban. Ale 
nedokázal tele povalit na bok a po lítém souboji mu tele vyklouzlo a odklusalo pryč. 
Takže telata si připsala na svou stranu další vítězství. 



Vítězové sezony 2012 

A to byl konec soutěžních disciplin, ale ještě ne rodea. Každé rodeo je totiž vyhlášen All 
Around Champion, tedy jezdec, kterému se toho dne nejlépe dařilo. Juniorským AACh se 
stala Tereza Gondášová. U seniorů to však nebylo tak jednoduché, dva jezdci shodně 
nasbírali jedenáct bodů, ale protože šampiónem může být jen jeden, konala se rozjížďka, 
takzvaná klobouková. Znalí nejspíš vědí, ale pro pořádek: jezdci odevzdali své klobouky 
krásným asistentkám u barelů na jednom konci corralu a vrátili se ke svým koním 
na druhé straně, aby pak na nich vyrazili k barelům, objeli je a přitom sebrali asistentkám 
klobouk z hlavy a nasadili si ho dřív, než projedou cílem. A nejrychlejší samozřejmě 
vyhrává. Vítězem rozjížďky se stal Jerri De Camargo a tak si vyjel titul All Around 
Championa druhého hoslovického rodea. Druhé letošní rodeo v Hoslovicích ale bylo 
zároveň posledním rodeem této sezóny a tak po vyhodnocení všech výsledků a sečtení 
všech bodů nás po oznámení AACh čekalo i vyhlášení nejlepších jezdců sezony 2012, 
a sice v soutěži O Pohár Dyka Krchova, o Rychlostní pohár WI-CZ a nakonec i O Mistra 
České republiky v rodeu. Kdo průběžně sledoval výsledky, zřejmě nebyl příliš překvapen, 
vítězové měli poměrně velký bodový náskok. Všichni ale výsledky nesledovali, takže 
někteří čekali s větším napětím, jakže to dopadne. Jako první byla vyhlášena soutěž 
pojmenovaná na počest Jaroslava „Dyka“ Krchova, člena Pony Express Corralu a Rodeo 
Corralu WI-CZ, který od roku 2001 není mezi námi. Junioři tu bojují ve dvou rychlostních 
a dvou dobytkářských disciplínách a letos si pohár vyjezdila Tereza Gondášová z ranče 
Doubravice. S celkovým součtem osmdesát devět bodů Tereza Nechala daleko 
za sebou druhou Sáru Křesinovou s čtyřiceti čtyřmi body a jen o tři body méně získala 
třetí Aneta Novotná. V dalších soutěžích už nebyly bodové rozdíly tak markantní. Vítěz 
Rychlostního poháru Miroslav Fencl z western klubu Lysá nad Labem měl „jen“ 
o osmnáct bodů víc než druhý Roman Mráz a za nimi se na třetím místě umístila 
Veronika Valdmanová. A jako poslední v pořadí, nikoli však významem, byla vyhlášena 
soutěž O Mistra ČR v rodeu. Před třetím Patrikem Urbanem a druhým Renatem 
Santanou si vyjezdil nejvíce bodů a odnesl si tak titul nejlepšího westernového jezdce 
Jerri Adriani De Camargo. Pak už zbývalo objet čestné kolečko kolem corralu a za 
doprovodu písně z filmu Velká země opustili všichni jezdci letos naposledy čestným 
kolem corral. Tak byla uzavřena rodeová sezona 2012. Vítězným jezdcům byly předány 
ceny a gratulace, zbylým jezdcům byla vzdána čest, nezdárná (i když dařilo se jim dost) 
telátka se vrátila k maminkám, koně do stájí a výběhů a jezdci do svých domovů, 
aby bilancovali uplynulou sezonu a připravovali se na další, na kterou se my ostatní 
můžeme jen těšit a doufat, že bude stejně – a nebo i více – podařená než ta letošní. 
A jestli je vám líto, že jste se letos nestihli přijet podívat, sledujte oficiální stránky Rodea 
Corralu WI-CZ, www.ceskerodeo.cz. Časem se tam objeví termíny dalších rodeí a do té 
doby si tam můžete přečíst různé články a podívat se na fotky a videa. No a třeba se 
příští rokem sejdeme u nějakého corralu. 

http://www.ceskerodeo.cz/
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