
Německé rodeo na Twin´s Ranch 

 

Německé rodeo na Twin´s Ranch 
Dne 11.8. jsme navštívili Twin´s Ranch v německé vesničce Linda (Mechelroda), který 
pořádal oficiální rodeo konané ve dnech 10. – 12.8. 2007. Pozvání přijalo přibližně 
20 jezdců, mezi nimi i dva čeští zástupci v podobě Milana Paty a Zdeňka Gegy, kteří si 
přivezli své koně Jacka a Bolera. Měli možnost změřit své síly na evropské rodeové 
úrovni a nutno podotknout, že předvedli výkony srovnatelné s místními borci. Ti předvedli 
velmi dobrou přiježděnost koní (jenž je základem pro práci s dobytkem), perfektní 
dovednost s lasem a umění „přečíst“ dobytek. 
Sobotní den byl poněkud deštivý a povrch zabránil pořádání disciplíny Barrel Race, která 
se přesunula na neděli. Začalo se disciplínou Western Pleasure. Následoval Trail, jehož 
úvodem bylo otevření branky, následoval obrat o 360 stupňů ve čtverci, klusové kavalety 
do vějíře, cválání kolem kuželů, tahání břemene a vše bylo zakončeno lasařským hodem 
na tréninkovou maketu telete. Hodnotil se celkový přístup koně, ochota k prováděným 
cvikům a čistota jejich provedení. 
Třetí vypsanou disciplínou byl Cattle Pennig, jehož podstatou je v časovém limitu 
1 minuty oddělit vytýčené telete ze stáda a zahnat ho do malého corralu. Je to tzv. jeden 
proti jednomu, tedy jeden jezdec pracuje především s jedním kusem dobytka. Několika 
jezdcům se podařilo tele zahnat těsně po ukončení časového limitu. Mnoho z nich dělalo 
zbrklé a rychlé pohyby s koněm těsně před vchodem do malého corralu a telata pak 
zmizela úhybným manévrem zpět do stáda. Oba naši jezdci byli úspěšní, Zdeněk 
na celkovém 4.místě. 
Další u nás méně známou disciplínou je Ranch Cutting. V této disciplíně je zapotřebí 
dvou naháněčů, jenž se postaví do poloviny arény a mají za úkol po dobu jedné minuty 
držet všechna telata na dobytčí straně arény. Soutěžící jezdec musí své tele oddělit od 
stáda a zabránit tu v kontaktu s ostatními. Po jedné minutě mu naháněči uvolní cestu 
a mezi dvěma umístěnými kužely má pak soutěžící půl minuty na zahnání svého telete 
do malého corralu. Tato disciplína je o rychlosti, obratnosti a umění práce s dobytkem. 
Ranch Ropingu se zúčastnili pouze tři jezdci. Jejich úkolem je své telete oddělit od stáda 
a na nedobytčí straně corralu ho stihnout do časového limitu zalasovat (jedním hodem). 
Úspěšný v sobotním klání nebyl nikdo. 
Calf Roping neboli lasování je podobné tomu našemu. Drobná změna je jen v postavení 
jezdců, kdy všichni stojí vedle sebe v aréně s připravenými lasy. Do výpustě vjede právě 
vyzvaný jezdec, který na dlouhé stěně má jedinou a jedinečnou šanci ke svému hodu. 
Žádný časový limit, jen omezení délkou arény. Naučená telata pak totiž nenávratně 
zmizela v propustích. Byli vidět těsné pokusy, ale i ochota a perfektní starty koní 
z výpustí a především připravenost jezdců, jenž se neustále učí na kurzech pořádaných 
místním rančem. Celkovým vítězem se stal Milan Pata! 
Poslední disciplínou vypsanou pro tento den byl Team Sorting. Toho se zúčastňují tři 
jezdci, kteří si předem rozdělí své úlohy v corralu. Telata jsou označené čísly 1–10 a dvě 
telata nesla čísla 00. Ty byli jaksi navíc a museli vždy zůstat na dobytčí straně. První 



trojce musela začít oddělovat ze stáda tele s číslem 1. Po přehnání tohoto kusu začali 
s výběrem čísla 2, pak následovalo 3 a vzestupně až k číslu 10. V případě, že jim 
na nedobytčí stranu uteklo tele s vyšším číslem, museli ho nejprve vrátit na dobytčí 
stranu a teprve pak pokračovat ve své číselné řadě. Další trojce začala s číslem dvě, 
třetí s číslem tři apod. Zvítězili ti, kdo na nedobytčí stranu zahnali vyšší počet telat 
v nejkratším časovém limitu. Milan Pata a Zdeněk Geba celkově skončili na 4. a 5.místě. 
 


