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RODEO CORRAL & SEZÓNA 2021 

 

Číslo je vylosované…Můžete startovat!  

Číslo telete mám vylosované, řeknu vám ho, až přejedete dělící čáru. 

Můžete startovat! Tuhle výzvu si za letošní rok vyslechlo mnoho jezdců 

v juniorské i seniorské kategorii.  

Znovu a znovu přecházeli jezdci čáru, 

která dělí při rodeích „dobytčí“ a  

„nedobytčí stranu, aby našli své tele, 

zavřeli ho do ohrádky, chytili do lasa, nebo označili jeho srst bílou 

barvou. Rodeová sezóna 2021 organizace Rodeo Corral se náramně 

vydařila.  

Co bylo letos nového? 

Nejmladší diváci byli více vtaženi do dění na aréně formou různých her, jako například lasování, běhání 

mezi barely a podobně. Zařádili si v hlubokém písku každé arény, kde se jel seriál Rodeo Corral a mohli 

vyhrát hodnotné ceny nebo sladkosti. Za zmínku určitě stojí i obří hopsárium ze slámy, které připravil 

ranč Hoslovice nebo obří skákací hrady v Kozohlodech. Utahané děti se pak vrátily rodičům, kteří mohli 

dál v klidu pozorovat dění na aréně. 

 

Jako každý sport i rodeo si uvědomuje, jak je důležité vychovávat novou 

generaci jezdců a nadšenců pro tento sport. V letošním roce se nově 

začala jezdit i kategorie “Baby”, v které může nebodovaně závodit 

v penningových disciplínách 

začínající junior se seniorem.  

Senior při závodu dohlíží na 

bezpečnost juniora, vede ho, 

radí mu, pomáhá a ukazuje 

krásu tohoto sportu. Právě 

tito junioři, získali od diváků 

největší podporu a uznání. 
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Na rodeové kolbiště dorazilo několik úplně nových tváří z celé České republiky a některé i ze Slovenska. 

Na arénách se objevili i staronové tváře, které jsme na arénách pod hlavičkou Rodeo Corral dlouho 

neviděli. Organizátoři dali možnost závodit všem, kdo projevil zájem, i když jezdec neměl svůj tým, 

nebo nezná ostatní jezdce. Rodeo Corral je otevřený každému novému nadšenci, protože není lepšího 

pocitu, než vyhrát nad velkým počtem dalších závodníků.  

Když už jsme u výher, nově jsme také zavedli 

vyhlašování juniorů už od 7. místa, tudíž mají větší 

motivaci a radost, když si i z takového umístění 

odvezou nějakou tu cenu a stužku domů. 

Nově mohl také každý jezdec startovat v jedné 

disciplíně dvakrát, pokaždé v různých týmech, nebo 

na jiném koni. To pomohlo nejen počtu startů a 

celkové podívané, ale i větší komunikaci mezi jezdci a 

možná i domluvení nových sportovních dvojic do 

budoucna? Za pokus přece nic nedají a z výsledku 

mohou být překvapeni. 

 

Na čem se pracuje po sezóně? 

Nejdůležitějším bodem bude volba nové rady Rodeo Corral, v polovině ledna (bohužel díky pandemické 

situaci nebude možné uskutečnit slavnostní ukončení a vyhlášení formou plesu, ale proběhne online). 

Nicméně ať otěže převezme kdokoli, čekají  je stejné úkoly: 

Vývoj lepšího programu na zaznamenávání průběhu závodů, příprava organizace další sezóny, sladění 

pravidel českého rodea s mezinárodními pravidly, sehnání nových sponzorů, díky nim by pak Rodeo 

Corral mohl pořídit nové technické zázemí (např. časomíru). Zařazení nových disciplín do stanov (např. 

3men2gates), tak aby se i staří závodní harcovníci naučili něco nového. 

Samozřejmě je nejdůležitější, aby se nikomu z aktérů z trojice 

jezdec, kůň a tele nic nestalo. Tento předpoklad byl 

s nezbytnou dávkou štěstí letos splněn. A teď už se můžeme 

podívat na jednotlivé díly seriálu.  

 

 

 

Kde jsme se v uplynulé sezóně potkali v sedlech poprvé? 

Sezóna se otevírala v Hoslovicích. V době přípravy a tisku plakátů nebylo ještě zdaleka jisté, zda 

pravidla vládních opatření v čase pandemie umožní rodeo konat za přítomnosti diváků a bez omezení. 

Naštěstí se 12.června mohlo v Hoslovicích sejít na první kolo seriálu mnoho jezdců a nechat si fandit 

od zhruba pětiset diváků. All around Championem tohoto prvního závodu se stal Štěpán Musil, kterého 

hoslovičtí diváci znají z pravidelné účasti na slavnostním vyhánění dobytka na první jarní pastvu. V 
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juniorské kategorii se stala All Around Championkou Tereza Baudisová, která si mezi mladšími jezdci 

odvezla z Hoslovic nejvíce bodů.  

V disciplíně calf roping si obdiv diváků vysloužila Jana 

Kolářová, skvělým zalasováním telete v čase 6,86 

sekund a zaslouženým prvním místem. V Hoslovicích 

vnesli do rodea inovaci, která se rychle rozšířila do 

celého seriálu. Lasování dětí. Děti probíhají uličkou 

lasařů a na konci je čeká sladká odměna, pokud se 

nenechají chytit. Druhým diváckých hitem je skákání 

ve slámě. Snad nás maminky večer moc neproklínají.  

 

Parno, mraky diváků, spousta jezdců, skvělý doprovodný program…prostě Kozohlody 

Červenec přinesl pauzu v konání rodeí, zato pak to byla jízda. 7.srpna jsme se sešli v Kozohlodech. Ranč 

Dalu má skvělé zázemí a pravidelný termín na vrcholu prázdnin slibuje krásný letní den. To se letos již 

po několikáté potvrdilo.  

Rodeo tentokrát ovládli „men in black“ a titul All Around Champion 

si odnesl Přemek Řeháček. V juniorské kategorii zazářila opět Tereza 

Baudisová, která předvedla v letošní sezóně neuvěřitelné zlepšení, 

kromě její píle určitě pomohlo i tréninkové vedení od Vladimíra 

Šedivého.  

Krom neuvěřitelných výkonů, nesmíme opomenout skvělý 

doprovodný program a výborné občerstvení. Přehlídka různých  vozů 

značky Jeep, nám pomohla obstarat program i pro tatínky, kteří 

mohli po závodě sledovat na aréně i technické dovednosti 

jednotlivých aut. Nejeden jezdec záviděl řidičům tolik koní pod 

kapotou – cowboys a cowgirls mají pod zadkem přeci jen jednoho. 

 

Kousek od Mělníka…krásný areál Ježkův Mlýn 

Nelehký závod přichystala svéhlavá telata závodníkům v Hoštce.  

All Around Championem se stala překvapivě Petra Součková, 

která vyhrála nejen mezi lasaři, ale brala zlato i za team penning, 

ve trojici s Petrou Strakovou a majitelem ranče Vladimírem 

Bihárym. Bodovala ovšem i v dalších disciplínách. Petra potvrdila, 

že i úplně nový jezdec, který se přihlásí bez týmu, který mu 

následně dolosovali organizátoři, může takhle zazářit a získat 

nejvíce bodů ze všech disciplín celého závodu. V juniorské 

kategorii nepřekvapila All around championem Tereza Baudisová 

v těsném závěsu s Nikolou Jandovou. 

Alena Bouzková bodovala v disciplíně Trailer Loading, kde s 

pomocí Barbory Halové zahnali do ohrádky nezbedné tele, 

potom už u brány bedlivě pozorovala a fandila prvním závodním 
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pokusům své dcery Majdy Bouzkové. Majda na svůj věk byla 

neuvěřitelným bojovníkem a miláčkem publika, stejně jako malý 

Pepča Urban, který absolvoval statečně všechny závody seriálu 

Rodeo Corral a i on si odvezl velký potlesk, obdiv a první poháry 

na poličku. 

Na koni s poetickým jménem Beautiful Dream, jsme viděli plnit si 

své sny Karolínu Koňaříkovou, dalším junior nováčkem, která 

brala bronz v barelovém dostihu juniorů.  

A první závodní kroky zvládl i Jan Havliš, který za podpory své 

maminky jako vodiče - Veroniky Havlišové, kterou jsme mohli 

vidět na stejném koni také v mnoha disciplínách, zvládl všechny 

starty v rychlostních disciplínách. 

 

 

Jeden den louka v kempu…druhý plnohodnotná aréna… 

Klenotem celé sezóny se stalo rodeo v Boršově nad Vltavou, 

kde pořadatelem byla stejnojmenná obec. Rodeo se jelo 

doslova nad Vltavou (aréna stála cca 5 m od břehu Vltavy) 

v krásném prostředí kempu. Celý improvizovaný „ranč“, kdy 

aréna vznikne během pár dní a po závodě za pár dní zase 

zmizí, je asi nejvíce navštěvovaný závod diváky během 

sezóny. Pokud máme štěstí i na počasí, pak je to nádhera.  

 

All Around Championa vyhrál Jan Kolář, který předvedl skvělé 

jízdy hned v několika disciplínách a ovládl Ranch Roping. V této 

rančovní lasařské disciplíně to vypadalo, že na stupně vítězů 

může jen ten, kdo se jmenuje Kolář. Vítězem se stal Kolář Jan, 

stříbrný byl Kolář Bohuslav a bronz tentokrát zbyl na Kolářovou 

Janu.  

 

 

V juniorské kategorii se označkovat tele v disciplíně Cattle 

branding, podařilo jen dvojici sester Jandových, Elišce a 

Nikole. A právě Nikola Jandová se stala i junior All Around 

Championem Boršovského rodea.  

Řeka Vltava tu tentokrát viděla lítý souboj i v kategorii baby 

– zvláštní kategorie umožňující nebodovaný start dítěte 

s dospělým, který mu pomáhá. Josef Urban o kterém už 

byla zmínka, našel těžkého soupeře ve Václavovi Matuškovi 

jr., oběma se podařilo označkovat tele a diváci šíleli.  
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Obec Boršov organizátorům ohlásila největší 

návštěvnost v historii rodeí v Boršově, tak si 

umíte představit, jak vypadala soutěž pro děti na 

aréně – lidově řečeno, bylo jich tam jako blech 

nebo dětí jako smetí. Děti nejen probíhaly 

lasařskou uličkou, ale čekal je i barrelový dostih 

v hlubokém písku arény, kde i koně musí občas 

zabrat více než obvykle.  

Rychlostní disciplíny s sebou vždy nesou i 

výraznou muziku, která skvěle navodí závodního 

ducha a adrenalin mezi jezdci.  

Jako zpestření pro diváky byla zařazena doplňková 

disciplína Bikiny Race. Když se díky horkému dni 

končícího léta, ukáží jezdci i v nebodovaném 

závodě na koni pouze bikinách, dostane závod 

úplně jiný náboj. V barrelovém dostihu se 

předvedly nejen krásné cowgirls, ale i jeden urostlý 

cowboy Jan Löwy, který si zaslouží náš velký obdiv. 

Jen co vjel do arény stal se miláčkem publika, 

protože si na sebe vzal i podprsenku. Nejen tato 

disciplína potvrzuje, že jezdci nechtějí pouze 

vyhrát, ale přijedou se i pobavit, užít si závody a 

načerpat pozitivní energii. 

A tady to končí…finále…jako vždy Hoslovice 

Rodeová sezóna se nezadržitelně přiřítila do svého finále. Třetí týden v září a finále v Hoslovicích je již 

tradice. Tento díl seriálu připravil hned několik těsných soubojů. První vyhrála Natálie Nováčková, která 

si odvezla z Hoslovic titul All Around Championa. V juniorech bodovala opět Nikola Jandová a opět si 

odvezla titul juniorského All Around Championa. Na aréně pak jezdci mohli pozorovat i známé 

trenérské tváře jako jsou Tereza Třeštíková, Martina Kolářová, které díky jejich reiningové kariéře 

nebyly na rodeu dlouho vidět. 

Hoslovice viděli další neuvěřitelně těsný souboj v boji 

o celkové pořadí a titul Mistra ČR. V soutěži seniorů i 

juniorů došlo v dobytkářském seriálu k bodové shodě. 

O titul v juniorském poháru Dyka Krchova se 

rozhodovalo v nervy drásající bitvě mezi Terezou 

Baudisovou a Nikolou Jandovou. Jak říkal moderátor 

Martin Kopečný se značně vypovídaným hlasem “že 

by žaba žrala špek?” Nikola Jandová nakonec dokázala 

přehnat tele přes čáru rychleji než Tereza Baudisová a 

radovat se z vítězného kola. Nikola Jandová tak hrdě 
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převzala juniorský titul rok po své starší 

sestře Denise Jandové, která je nyní 

prvním rokem mezi seniory - titul tedy 

zůstal v rodině a Nikola se radovala při 

čestném kole vítězů, při kterém držela 

vlajku společně s Jakubem Muškou, který 

si posledním pokusem v disciplíně 

značkování zajistil nejtěsnější možné 

vedení v dobytkářském závodě seniorů a 

vybojoval poprvé titul Mistra ČR v rodeu 

pro rok 2021. 

V rychlostních disciplínách se takové drama nekonalo. Denisa Jandová v seniorech a Tereza Baudisová 

v juniorech nenechaly nikoho na pochybách, kdo tady vládne a obě ve své kategorii zvítězily na plné 

čáře s velkým náskokem bodů. 

 

Poděkování 

Celou sezónu pozvedla i řada tradičních i zcela nových sponzorů, kteří přinesli spoustu cen, které 

udělaly radost výhercům i divákům. Díky této sponzorské podpoře to měli organizátoři zase o chlup 

snazší. I tak nad organizací celé sezóny strávili spoustu hodin tvrdé práce, aby vše klaplo jak mělo a 

věřte měli dost překážek.  
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Závěrem 

Když píšu tyhle řádky, je tma, studený vítr se zařezává do těla, ale vzpomínka na rodea hřeje. Sezóna 

nebyla úplně snadná. Covidová omezení ji zkrátila jen na několik letních měsíců, zásadně narušila 

přípravné práce standardně probíhající za dlouhých zimních večerů. A právě proto jsme všichni rádi, že 

byla tak krásná a dala nám sílu rvát se dál. 

 Naučili jsme se využívat technické metody 

komunikace, které se budou hodit nejen 

v této zimě, kdy epidemie nabírá zase na 

síle, ale i v dalších letech. Seriál Rodeo 

Corralu se jede po celé ČR a je třeba 

komunikovat napříč republikou a snad brzy 

i dál. A tak se setkání po různých aplikacích 

stanou součástí našich životů, abychom byli 

schopni na několika místech vzdálených od 

sebe stovky kilometrů znovu a znovu stát a 

za zvuku tónů Velké země vcházet a vjíždět 

do arény, kde se bude opakovat 

v tisícovkách obměn - práce dvojice, člověk 

a kůň, se svéhlavými telaty.  

Za Radu RC, 
Terezie Daňková 
 

Termíny na sezónu 2022 a další informace naleznete na našem webu www.ceskerodeo.cz . 

http://www.ceskerodeo.cz/

