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Mistři rodeového ježdění pro rok 2007 
Letošní sezóna rodeí pořádaných pod hlavičkou Rodeo Corralu WI-CZ přinesla tři nové 
mistry, kteří kralovali ve svých kategoriích. Pojďme si představit jezdce, kteří celý rok se 
svými koňmi bojovali o cenné body. K zúčtování jejich snahy a jezdeckého štěstí došlo 
dne 29.září na ranči Halter Valley poblíž v Plzně. Zde se totiž rozhodlo o celé letošní 
rodeové sezóně a byly zde vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií. 

Martin Vodvářkazdroj: Johana Moutelíková 

Nejvýraznější osobností dnešní rodeové scény je bezpochyby Martin Vodvářka. Tento 
jezdec soutěží v arenách po celé české republice přibližně 14 let. Je tedy nejen 
zkušeným jezdcem, ale také výborným taktikem, který umí „přečíst“ dobytek. Jeho 
partnerem je ryzák Jeta Boy plemene American Paint Horse. Tento jednobarevný Paint 
byl dovezen ze Slovenska, kde vyhrával rychlostní disciplíny. Vzájemná spolupráce mezi 
jezdcem a koněm je vidět především při rychlostní disciplíně Barrel Race, kde se vždy 
umísťují na předních místech a dosahují velice rychlých časů. Mistrovský titul se mu 
podařil získat již v roce 2003 a je tedy historicky prvním jezdcem, kterému se tento titul 
podařilo obhájit. V kategorii I.divize, tedy mezi 15.nejlepšími jezdci ČR se mu podařilo 
dosáhnout nespočet sportovních úspěchů. Martin je také Sheriffem Rodeo Corralu 
a přímo se podílí na řízení této organizace. 



Eliška Haberlovázdroj: Johana Moutelíková 

Vítězkou II.divize (tedy třídy, která je určená pro začínající koně a jezdce) se stala 
nadějná Eliška Haberlová. Tato mladá jezdkyně soutěžila v letošním roce poprvé 
v seniorské kategorii. Do té doby ji věk pod 18 let dovolal se zúčastňovat pouze 
juniorských rychlostních disciplín – Barrel Race (barely) a Pole Bending (tyče). Jejím 
největším úspěchem bylo získání celkového druhého místa v juniorském Poháru Dyka 
Krchova. V letošním roce opět sedlala svého ryzáka Golfa (ČT), který se pro ni stal 
partnerem i v dobytkářských disciplínách. V příštím roce bude pod vlajkou ranče H 
bojovat s nejlepšími rodeovými jezdci. 

Andrea Kohoutkovázdroj: Johana Moutelíková 

Třetí výraznou osobností je Andrea Kohoutková – vítězka již zmíněného juniorského 
Poháru Dyka Krchova. Zde se vypisují barely a tyče, na kterých se mladí jezdci naučí 
dobře ovládat své rychlé koně. V plnoletosti tak mohou zúročit své nabité zkušenosti 
v dobytkářských disciplínách. Její první kroky do arény provázela hnědka Láska, se 
kterou však došlo k těžkému úrazu jezdkyně a Andrea delší čas na hřbet koně neusedla. 
V letošním roce si umanula porazit několikanásobnou mistrni Helenu Kocourkovou, což 
se jí také povedlo. Se svým novým koněm Lady Diablo Bar dosahovala v průběhu roku 
nejvyšších umístění a při závěrečném rodeu byla vyhlášená vítězkou juniorů 
 


