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prostﬁed arény stojí dvû obrovské
americké dodávky. Na jedné uÏ zaujali svá místa tﬁi rozhodãí, zatímco
na druhé zoufale bojují o kaÏd˘ milimetr
místa novináﬁi vyzbrojení kamerami a cel˘
televizní t˘m. Dav za‰umí, kdyÏ se vstupní
bránou jízdárny protlaãí stádo skvrnit˘ch
telátek. Hovûzí potomstvo je viditelnû rozru‰ené a bázlivû se rozhlíÏí. Minikraviãky
by se nejradûji obrátily na kop˘tku a prchly do dÛvûrnû známé stáje, ale kovbojové,
kteﬁí nyní pﬁijíÏdûjí na nádhern˘ch quarter
horses, jsou nesmlouvaví. Teì probûhne
„settling“ telat, coÏ znamená, Ïe budou
sehnána dohromady a tak se dostanou do

takové pozice, Ïe budou mít cutteﬁi ihned
moÏnost pﬁedvést pûkné pﬁedstavení.

Nûkteﬁí cutteﬁi pﬁirovnávají
cutting k tanci na sopce

Bude to tohle telátko
Koneãnû nadchází ten prav˘ okamÏik.
PﬁijíÏdí první jezdec a publikum ho zdraví
povzbudiv˘m hvízdáním a potleskem.
Jezdec si je‰tû jednou urovná klobouk se
‰irokou krempou, neÏ se se soustﬁedûn˘m
pohledem zaãne pﬁibliÏovat ke stádeãku.
Hﬁebec quarter horse nastraÏí u‰i; pohybuje se teì velmi pomalu a opatrnû. Je úÏasné, jak obezﬁele dokáÏe tak svalnat˘ kÛÀ
pracovat s nejvy‰‰ím soustﬁedûním a bez
jakéhokoli projevu nemotornosti. KrÛãek
za krÛãkem pﬁistupuje ke stádu. Telata jsou
jako bez sebe. Teì se k nim ta podivná
postava pﬁibliÏuje! To je velmi zneklidÀují-
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Cutting
– tanec na sopce
Úzké ﬁady plastov˘ch Ïidlí v hale jsou obsazeny aÏ do posledního
místeãka. I na schodi‰tích a ve vchodech se tísní lidé. Nikdo nechce
pﬁijít o happening extra tﬁídy, kter˘ má zaãít za nûkolik okamÏikÛ.
cí! Skvrnití ãtvernoÏci se nervóznû tlaãí
v houfu. KaÏd˘ se chce dostat doprostﬁed,
do bezpeãného stﬁedu stáda.

co Ïene telata pﬁed sebou doprostﬁed arény. Najednou scenerie oÏívá. âernobílé

Deep Cut
Cutter uÏ se mezitím rozhodl. Bude to
malé ãernobílé telátko tam vzadu. Vybrané
zvíﬁe samozﬁejmû nestojí samo, schovává
se mezi dva vrstevníky. Cutter se neomylnû
prodírá stádem. Hﬁebec odsune jedno tele
ramenem, a uÏ je skupinka i s vybran˘m
telátkem oddûlena. Publikum s potû‰ením
pozoruje takzvan˘ deep cut; ne vÏdy je nutné zajet pﬁímo do stáda. Quarter horse je‰tû stále vyzaﬁuje nesrovnateln˘ klid, zatím-

telátko se vydû‰enû rozbûhne k dodávkám,
zatímco obû zbylá oddûlená telata triumfálnû prchají ke stádu; rozhodãí se smûjí. Ne,
tudy to nepÛjde. Vedle vozÛ stojí kromû
toho nûkolik dal‰ích kovbojÛ na koních,
a ti nevypadají, Ïe by nechali sebenenápadnûj‰í telátko utéct. Cesta za svobodou
mÛÏe vést jen opaãn˘m smûrem.

Jako koãka

Ti nejlep‰í získají mnohá ocenûní

âernobíle skvrnité tûlo se tlaãí zpût ke stádu. Ale tam uÏ je cutter, kter˘ pﬁedtím
vyhnal zvíﬁe z bezpeãného stáda. Telátko
a kÛÀ teì stojí tváﬁí v tváﬁ. Cutter spustil
ruku s otûÏí, pokládá ji na hru‰ku sedla
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Pﬁi podaﬁené cuttingové
akci se kÛÀ a jezdec
pohybují ãelem proti sobû

a zÛstává nehybnû sedût. Îádná pomoc
otûÏí, Ïádné pﬁená‰ení váhy, Ïádn˘ stisk
stehen... Cuttingov˘ kÛÀ je teì odkázán
sám na sebe a musí pracovat naprosto
samostatnû. To je velmi nároãné na cow
sense a technick˘ postup.
Tele se snaÏí uniknout doprava a probûhnout kolem konû s jezdcem. Ale to zapomnûlo na bleskové reakce quarter horse.
Hnûd˘ hﬁebec se témûﬁ souãasnû vrhne
ke stranû s u‰ima tûsnû pﬁilehl˘ma k hlavû a koãiãím pohybem zmaﬁí odváÏn˘
pokus o únik. Tele teì cválá k levé stranû
arény, ale kÛÀ ho dohoní nûkolika skoky
a plynul˘mi mohutn˘mi skoky mu zahrazuje cestu ke stádu.

tele, a je po v‰em. Nûkteré krávy se prostû
cirkusu odmítají zúãastnit a k rozãarování
publika zÛstávají odevzdanû stát na místû.
Jiné jsou tak chytré, Ïe prokliãkují kolem
konû s jezdcem a je‰tû se jim „vysmûjí“.
Dobré tele, které poskytne ve‰kerému umûní pﬁimûﬁen˘ prostor, se nevyskytuje zase
tak ãasto.

Ukázka nejlep‰ího cuttingu
V ﬁadách divákÛ se ‰íﬁí nad‰ení. V˘kﬁiky!
Hvízdání! ·um... To, co se teì odehrává
dole v arénû, je skuteãnû ten nejlep‰í cut-

Vklouznout hluboko do sedla
a nechat konû samostatnû pracovat

Co je dÛleÏité

„Kdo chce být
úspěšným
cutterem, musí
mít znalosti
a talentovaného
koně.“
ting. Ne vÏdy jsou totiÏ okolnosti takové,
aby cviãen˘ cutter mohl spoleãnû se sv˘m
trénovan˘m konûm bez pﬁekáÏek pﬁedvést
své umûní. Staãí, kdyÏ narazí na nesprávné

místa se podobá ãarodûjnickému kotli.
Zvíﬁen˘ prach, buãící telata a zocelení vysoce v˘konní konû s leÏérními kovboji v sedle... to je smûs, které odolá jen málokdo.
I westernoví profesionálové, kteﬁí uÏ za
sebou mají celou ﬁadu takov˘chto show, se
dostávají do varu, kdyÏ mají cutting popsat
slovy. „Pﬁedstavení cutting horse je nûco
jako tanec na sopce. Ne snad proto, Ïe by
to bylo nebezpeãné. Ale to ovládání vlastního tûla, soustﬁedûní na pohyb konû, kter˘ od urãitého momentu pracuje sám,
a nevypoãitatelnost krávy – to v‰e dodává
cuttingu zvlá‰tní pÛvab. Vklouznout hluboko do sedla a splynout s konûm, kdyÏ je
vybrána ta správná kráva. Cítit, jak se tûlo
konû napíná a sleduje kaÏd˘ pohyb krávy,
zrcadlí ho jako dobr˘ taneãník a postupnû
pﬁebírá vedení, to je na cuttingu to nejúÏasnûj‰í,“ vypráví úspû‰n˘ westernov˘ jezdec a trenér Grischa Ludwig a tím vyjadﬁuje své nejniternûj‰í pocity.
■

Pﬁi cuttingu musí kÛÀ prokázat celou
ﬁadu schopností a dovedností, má-li b˘t
úspû‰n˘. Cutting-cracks oãekávají bleskové pﬁístupy a úÏasné obraty stejnû jako
dokonale vyváÏené pohyby a vrozen˘ cow
sense – jemn˘ cit pro práci s dobytkem.
Jen dovedné stopy a obraty dokáÏou zmaﬁit pokusy dobytãete o únik. Nûkteﬁí cutteﬁi pﬁirovnávají téte à tete konû a krávy,
typické pro tuto disciplínu, ke hﬁe koãky
s my‰í – pﬁiãemÏ je tﬁeba podotknout, Ïe
osud krávy pﬁi cuttingu není na‰tûstí tak
dramatick˘ jako osud s˘roÏrouta, kdyÏ
skonãí v koãiãích drápech.

ÚÏasná podívaná
Cutting je westernová disciplína, která láká
do arény obrovské davy divákÛ. Bouﬁlivá
atmosféra haly obsazené do posledního

Cutting je magnet pro publikum
westernového jeÏdûní

