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Sobota 21.9., podzimní počasím, ne však datem, se stala dnem, kdy se konalo finálové 
rodeo roku 2013. Den to byl chladný, trochu zamračený, sluníčko se prodralo mraky jen 
občas, ale třeba zrovna v tu správnou chvíli, aby zasvítilo na vítěze některé disciplíny. 
A bylo to opět v jihočeských Hoslovicích, které se zhostily pořádání dalšího rodea, a 
poskytly nám nádhernou krajinu okolo a prostory ranče U Starýho kance, abychom si 
letos naposledy vychutnali podívanou na dovednosti jezdců, koní i telat. 
První disciplínou posledního rodea byl Team penning. To znamená vytřídit tři určená 
telata od stáda a zavřít je do malého corralu. Tři telata nezní jako moc, ale zabrat dá 
pořádně i jen jedno tele. A zvlášť když se spřáhne s tím, které zrovna vytřídit 
nepotřebujete. Nebo vlastně nesmíte, protože špatné tele v malém corralu znamená, 
že ho musíte vyhnat ven. To je obvykle pěkná ztráta času, obzvlášť když máte jen dvě 
minuty. Ale asi to tak těžké není, protože u seniorů se to nepovedlo jen dvěma trojicím. 
Jedna nestihla zavřít v limitu a jedna trojice to sice stihla, ale špatně. Pěti trojicím 
ale nedělaly problémy ani telata, ani pravidla, takže vítězů bylo dostatek. Ale abychom to 
příliš nenatahovali, prozradíme jen první tři. Na třetím místě se díky úlovku jednoho 
telete v čase 0:40.31 umístili Josef Hampejs, Miroslav Kraus a zástupkyně něžnějšího 
pohlaví Alena Zvolská. Jeden kus, ale o pár setin rychleji (0:39.81) vytřídili Lenka 
Roučová a Kateřina Šoltysová s Michalem Tesařem. A vítězové sice měli pomalejší čas 
(1:02.13), zvládli ale ukočírovat dvě telata a o telata tu jde především, takže na první 
místo vyšplhali Jerri De Camargo, Daniel Dolejš a Anežka Turková. 
Juniorských trojic bylo o něco méně. Jen dvě si neporadily s telaty a jedna trojice si vzala 
špatný příklad ze seniorů, taky nezavřeli podle všech pravidel. Dvě poslední jedoucí 
trojice ale ukázaly, že junioři to zvládají stejně dobře jako senioři. Jeden kus a čas 



0:56.94 stačil na druhé místo týmu Aničky Bláhové, Anety Novotné a Elišky Roučové. 
První místo bylo obsazeno týmem se stejným počtem telat, zato čas byl o něco rychlejší 
0:42.09. A ten měli Jana Lisická mladší, Klára Matoušová a Adam Pintera. 

Patrik Urban a Jana Lisická při Cattle brandingu 

Další disciplína už se jela odpoledne. A aby se po obědě jeden neuhnal, je lepší si práci 
rozdělit aspoň mezi dva. Vždyť uhlídat tele není jen tak, natož ho ještě označkovat. Ještě 
že se značkuje jen bílou barvou a ne žhavým železem, to by i to malé tele muselo držet 
několik dobře rostlých chlapů. Takhle stačí jeden, který nepustí tele z malé ohrádky, 
a druhý, který seskočí z koně a teleti namaluje tečku na kýtu. Znělo by to jednoduše. 
Jenže jezdci musí nejdřív dostat tele do té ohrádky. A teleti se nechce a nechce. 
Kličkuje, krouží po corralu, otočí se na místě a běží na druhou stranu, pokud se tedy 
vůbec rozběhne. Tele, které dostali Anežka Turková a Jerri De Camargo, bylo asi 
odchované na teletubbies, protože takové tulení, které tohle tele předvedlo s koňmi 
Jerriho a Anežky, umí už jen ty čtyři barevné postavičky. Mirek Fencl a Roman Mráz by 
ale možná byli radši za tulivé tele, to bylo aspoň roztomilé. Zato to jejich jim vběhlo 
do ohrádky až dvě vteřiny před koncem a to se sotva seskočí z koně, natož ještě 
doběhnout pro bílou barvu a značkovat. Podobně špatně si vedli senioři i junioři, 
ze všech dvaadvaceti dvojic jsme nakonec viděli jen jediný úspěch. A tahle dvojice je 
navíc trojice, Jana Lisická čeká potomka a to malé uvnitř je jistě pro ni a Patrika Urbana 
takový malý talisman, který jim pomohl k času 1:15.70 a k vítězství v Cattle brandingu. 

 

Po deštích v předchozích dnech byl povrch corralu značně podmáčený, a to pro 
rychlostní disciplínu, jakou je Pole bending, není zrovna ideální. Mokrý povrch 
podkluzuje, tyče pořádně nedrží, rozběhnout se se nedá, ještě že je to pro všechny 
stejné. A když je jezdec dost šikovný, třeba si tyčku přidrží, aby nespadla, 



protože trestných pět vteřin za jednu poraženou tyč pokazí čas vždycky. A zvlášť když je 
jich víc. Jana Lisická mladší si v prvním kole tyč přidržela, ve druhém jí ale spadli hned 
čtyři. A Tereza Gondášová na Ultimě pomohla stát vzpřímeně jen první tyči, poslední už 
ale neuhlídala. Naštěstí obě jeli dva koně, takže měli víc časů na výběr. Tereza 
s Ultimate Dream skončila na pátém místě, Jana na Silver Luckym ji o jedno místo 
předběhla, i když s koníkem Ginger Sonny Bonanza skončila trochu níže. Aneta Novotná 
na Šeborovi v druhém kole napravila z toho prvního pět vteřin za jednu spadlou tyč 
a dvacet sedm vteřin a třicet dva setin jí vyneslo třetí místo. Druhý kůň Terezy 
Gondášové, klisna Vilka, zaběhla ve druhém kole slalom mezi tyčemi pod dvacet pět 
vteřin, shodila ale jednu tyč, takže čas 0:26.13 z prvního kola jim vynesl druhé místo. 
I když i bez toho pětivteřinového trestu by pořadí zůstalo stejné, rozdíl by byl jen v pár 
setinkách. Čas 0:24.62 patřil Sáře Křesinové, s Colledarem tak pro ranč Radotín vyjeli 
první místo v Pole bendingu. U seniorů to vypadalo podobně, taky jim to klouzalo, taky 
padaly tyče, přesto byli o maličko rychlejší. I když Kateřinu Šoltysovou na Šeborovi by 
juniorka na prvním místě jen tak tak předběhla, Katka měla čas jen o patnáct setin 
pomalejší, a to jí stačilo na třetí místo. Josef Zahradník a jeho Massiny se však nemuseli 
bát, jejich čas 0:24.44 jim zajistil druhé místo a ani žádný junior je neohrožoval. Nejlíp si 
to ale pojistil Miroslav Fencl, s Benny Boyem měli náskok víc než celou vteřinu díky času 
0:23.35 a odnesli si vítězství v první rychlostní disciplíně tohoto dne. 

 

Rodeo jezdí statní muži a odvážné ženy, vlka by se sami nebáli. Telat ale asi ano, 
protože se na ně vydali ve trojicích i při Team sortingu. A ještě že tak, protože trojice při 
Team sortingu a Team penningu byly mnohem úspěšnější než dvojice v Cattle 
brandingu. Jen tři páry neuspěli. Jedno tele si nic nedělalo ani z jezdců ani z koní 
a suveréně mezi nimi kličkovalo. Druhá neúspěšná dvojice pustila do malé ohrádky 
špatné tele a třetí promrhala dva kusy, když jeli pro třetí tele a zapomněli si hlídat časový 
limit. Škoda, že to nestihli, možná mohli zamíchat pořadím na prvních třech místech, 
protože shodně se třemi kusy rozhodoval jen čas. V předposlední vteřině 
dvouminutového limitu zavřeli Lenka Roučová, Katka Šoltysová a Michal Tesař a to jim 
zajistilo třetí místo. První a druhé místo měli kromě počtu vytříděných kusů společné 
i první cifry času, minuta čtyřicet pět, rozdíl byl jen v setinách. O šedesát osm setin 
pomalejší byla trojice tvořená Kristýnou Matějkovou, Janou Lisickou a Patrikem 
Urbanem. Skoro by se vítěze chtělo nařknout z opisování, jeli totiž hned po Kristýně, 
Janě a Patrikovi a netrefili jen to poslední políčko na časomíře, možná to ale chtěli jen 
udělat napínavější, počkat si na stejnou vteřinu a v poslední chvíli to utnout a být první. 
Ať už to bylo jakkoliv, Alena Zvolská, Josef Hampejs a Miroslav Kraus byli nejrychlejší 
s třemi vytříděnými telaty, takže vítězství patří po právu jim. 



 

Naposledy v tomto roce jsme si také mohli užít barelový dostih. Juniorská kategorie je 
doménou spíše děvčat, i když dva junioři zpestřují tu dámskou záplavu. Adam Pintera 
na Gimlim si sáhl na bodovanou pozici a Jan Baudys na Dracovi spolu s Vanessou 
Vaššovou na Cipískovi nám předvedli, že poníci se nenechají zastrašit velkými koňmi 
a také si zkusí nějakou tu rodeovou disciplínu. Ale s jedinou výjimkou barrel race ovládly 
Tereza Gondášová a Jana Lisická mladší. Jana s Ginger Sonny Bonanzou nebodovaně 
obsadila páté místo, o pár setinek rychlejší byla Tereza na Vilce taktéž nebodovaně. 
A na třetím místě opět Jana, tentokrát ale za body a se Silver Luckym, spolu zajeli 
barelový dostih v čase 0:18.67. Na druhé místo se díky času 0:18.15 probojovala Sára 
Křesinová na Colledarovi a první místo díky padesáti osmi setinám sekundy, o které byly 
rychlejší, získala Tereza a její kobylka Ultimate Dream. 
U juniorů byly rozdíly v časech prvních míst kolem půl sekundy, mezi seniory to bylo 
mnohem míň. Na třetí místo dosadil Josefa Večerku, který jel na Lady Sharp, čas 
0:18.16. Od druhého místa Pepu dělilo jen dvacet čtyři setin, o které byla rychlejší 
Kristýna Matějková na Try My Best Dunnitovi. Kristýna také předvedla nejvyrovnanější 
výkon celého rodea, v obou kolech totiž zajela naprosto identický čas, 0:17.82. Bylo jí to 
ale málo platné, protože na první místo se dostal Miroslav Fencl s Benny Boyem jen díky 
jediné setině sekundy, o kterou protnul čidla elektronické časomíry dříve. 

 

Den byl završen kácením telat. Ještě předtím ale bylo třeba nahnat telata 
do vypouštěcího zařízení. To znamenalo vehnat je do corralu a přes celý corral, pak je 
dotlačit do úzké branky a zavřít. A telatům se do takového úkolu vůbec nechtělo. 
Nakonec se v corralu muselo sejít třináct lidí se čtyřmi koňmi a i tak jim telata dala 
pořádně zabrat. Steer wrestling byl úplně poslední disciplínou, všichni se snažili, aby se 
ještě na závěr předvedli. Co je ale lidská vůle proti přírodě? Nebo spíš proti vůli telat. 



Když už někdo dokázal dohnat tele, které běhalo pomaleji a ne tak dokola jako jiná, 
musel ho ještě udržet a svalit na bok. Takový Dan Dolejš si jen dvakrát sáhnul, Oldovi 
Zmeškalovi, Pepovi Pinterovi a Romanu Mrázovi se zas tele vysmeklo z rukou. Josef 
Stejskal ale tele nepustil a po dlouhém zápasu ho dokázal položit na bok v čase 
1:13.15. To ovšem jen v prvním kole, ve druhém tele jenom pohladil, skočit už nestačil, 
a tak získal druhé místo. Mirek Kraus v prvním kole svým skokem v téměř poslední 
vteřině složil tele hned na břicho, jelikož se počítá jenom na bok, musel tele postavit 
a zkusit to znovu. Než se mu to povedlo, tele mu vyklouzlo. Ještě ho sice chytil, než 
stačilo utéct, a povalil ho, ztráta kontaktu s teletem ale znamenala, že pokus nemohl být 
uznán. O to víc se Mirek snažil ve druhém kole a byl také jediným, kdo ve druhém kole 
tele složil. Jeho druhý a tentokrát platný pokus měl čas 1:06.19. To pro něj znamenalo 
první místo v této disciplíně a zisk šesti bodů, zatímco Pepa Stejkal získal druhé místo 
a bodů pět. 

 

A protože se jednalo o poslední rodeo, byli vyhlášeni nejen vítězové jednotlivých 
disciplín, na závěr se také všichni dozvěděli, kdo byl nejlepší během celé rodeové 
sezony. Mládí má zelenou, začneme tedy juniory. Fitmin Junior Cup v dobytkářských 
disciplínách získala Aneta Novotná, hned za ní byl druhý nejlepší Adam Pintera, třetí 
byla Tereza Gondášová. Stejný pohár, tentokrát ale v rychlostních disciplínách si 
vyjezdila Tereza Gondášová, druhá v celkovém pořadí byla Sára Křesinová, třetí Aneta 
Novotná. To by bylo všechno pro juniory, jak dopadli senioři? Seniorské rychlostní 
disciplíny jsou odměněny Pohárem WI-CZ. Třetí nejrychlejší byl Roman Mráz, druhé 
místo získala Kristýna Matějková. A bezkonkurenčně nejrychlejší byl a Pohár WI-CZ si 
vybojoval Miroslav Fencl. Oceněna také byla nejlepší žena, ty růže mezi trním drsných 
kovbojů. Tuto výjimečnou cenu si odnesla Anežka Turková. A teď to nejhlavnější – kdo 
se stal Mistrem České republiky. Nečekaný zvrat nastal při poslední disciplíně. Steer 
wrestling je tradičně nazýván královskou disciplínou rodea, tentokrát byl i nejdůležitější 
pro celkové pořadí. Roman Mráz, Miroslav Kraus a Jan Veselý mohli bodovým ziskem 
v této disciplíně dosáhnout na hlavní cenu, stát se Mistrem České republiky v rodeu. Jak 
už ale bylo napsáno výše, nějaké ty body si vyjezdili jen Pepa Stejskal a Mirek Kraus. 
A těch šest bodů za vítězství Mirka Krause vyneslo nejen na první místo ve Steer 
wrestlingu, ale také na nejvyšší místo v celkovém pořadí. Třetí místo zbylo na Romana 
Mráze, druhé místo si vysloužil Honza Veselý a titul Mistr České republiky v rodeu si tedy 
odnesl Mirek Kraus. Už známe vítěze, známe poražené a teď se tak akorát můžeme těšit 
na další sezonu a na to, jestli Mirek titul obhájí a kdo budou jeho soupeři v příštím roce. 
Tak za rok třeba nashledanou. 
 


