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tradičně první zářijový víkend pat-
řil disciplíně working equitation 
(pracovní jezdectví) v královickém 
Dvoře u slaného, kde se rozhodlo 
o mistrech republiky v kategoriích 
dětí, juniorů a seniorů. letošní roč-
ník opět trhl nový rekord v počtu 
přihlášených jezdeckých dvojic 
a diváci mohli sledovat bezmála 
120 startů. všestrannost této disci-
plíny je stále více vyhledávaná 
i jako zpestření k parkurovým, dre-
zurním i westernovým koním. 

Páteční veterinární přejímka koní pro-
běhla bez problémů, a tak se mohli 

všichni koně chystat na slavnostní ná-
stup. Aby si mistrovskou atmosféru 
mohli užít i jezdci rámcových soutěží, 
byla vyhlášená mistrovská soutěž týmů. 
Týmoví mistři pak vzešli ze soutěže, 
kde se sčítaly výsledky zástupců týmu 
v soutěžní třídě Z, L, S a P. Celkem 
7 týmů z maximálně možných se před-
vedlo v plné kráse na slavnostním ná-
stupu. Každý tým měl stylovou výstroj, 
která více podpořila týmového ducha. 
Jezdci týmu TOP GUN, který jste 
mohli vidět i v loňském ročníku, měli 
na vestě pilotní odznak a svého vlajko-
noše. Týmy Happy Pinquies, EquiStar, 
Desperados byly oděny ve španělském 
stylu, Spongilit team měl své koně oz-
doben stylovým znakem, VALKYRIE, 
4 krásné bojovnice, přijely bojovat 
o nejlepší umístění a dovést své koňské 
parťáky ve zdraví k cíli. Čtyřlístci měli 
každý svůj lístek štěstí. 

Drezurní testy
Na programu byly nejdříve drezurní 
testy všech výkonnostních tříd. Každý 
z jezdců si zasílá hudební doprovod pro 
svůj test, Michal Vaněk, který se staral 
o ozvučení a hudební produkci, si jezd-
ce tentokrát chválil, neb se v zasílání 
oproti minulému ročníku velice zlepšili. 

Sobotní ráno bylo připraveno pro 
testy ovladatelnosti. Na kolbišti byly 
nachystané nejrůznější překážky, které 
se musely překonat s elegancí a přes-
ností. Začalo se základní třídou Z a po-
stupně přes třídy L a S jsme mohli sle-
dovat až nejtěžší trail výkonnostní 
třídy P, který navrhla mezinárodní ra-
kouská rozhodčí Sandra Migl. 

Koňská show i working equitation
V sobotních odpoledních hodinách 
workingové soutěže vystřídaly v areálu 

jak dopadlo letošní mistrovství 
Čr ve Working equitation? 

vítězný tým equistars
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Královické slavnosti a dožínky spojené 
s koňskou show, kde již tradičně ne-
chybělo ani krátké představení disciplí-
ny working equitation formou divácky 
atraktivních paralelních rychlostních 
jízd na workingových překážkách.

V neděli se přeleštily poháry a na-
chystaly floty a plno krásných věcných 
cen a poukazů od našich partnerů. 
Znalí workingoví fanoušci již vědí, že 
rychlostní testy rozhodnou o koneč-
ném pořadí. Komu situace nedovolila 
fandit přímo v Královickém Dvoře, měl 
možnost sledovat přímý přenos po ce-
lou sobotu i neděli online.

V čem tkví tajemství úspěchu 
v rychlostním testu, předvedli jezdci 
třídy S a P. Museli se vypořádat s ná-
ročným kurzem, kde je nutné neustále 
střídat zrychlení na přejezdech mezi 
překážkami a naprosté soustředění 
a zklidnění koně pro správné a rychlé 
zvládnutí technicky náročných překá-
žek a manévrů. Jezdci dali do svých 
jízd maximum, a tak to byla opravdu 
parádní podívaná. 

Kdo se nakonec mohl těšit 
z letošních titulů?
V kategorii dětí získala mistrovský titul 
Linda Prause s valachem Playboy Nu 
King plemene american paint horse, 
na 2. místě se umístila Tereza Kropáčo-
vá s Jolly Joker a 3. místo vybojovala 
Adriana Štolcová se Sunny Day.

Při premiéře v juniorské kategorii 
obhájila svůj mistrovský titul z předcho-
zích let, kdy soutěžila v kategorii dětí, 
Kristýna Maternová s lusitánem Gin-
Tonicem. Stříbro si letos odnesla Alice 
Weinfurtová s Gabrielem a bronz vy-
bojovala Jindra Kučerová s Lidkou 2.

V seniorské kategorii usilovala o ob-
hajobu mistrovského titulu z loňského 
roku Tereza Slabá s pony hřebcem 
WPBR Dollom Valmont a počasí se 
při jejich jízdě v testu ovladatelnosti 
postaralo o opravdu dokonalé prověře-

ní schopností, když se v průběhu jejich 
jízdy spustil hustý liják a měli tedy 
podmínky oproti ostatním o něco ztí-
žené. S nepřízní počasí se však doká-
zali vypořádat a po nedělních speed 
testech pak bodové skóre ukázalo, že 
zlato poputuje znovu právě k této jez-

decké dvojici. Titul vicemistra připad-
nul stejně jako vloni Jitce Šimouškové 
s valachem Neapolitano Tuscok 
a 3. místo vybojovala Petra Čejková 
s Marcusem.

Z týmového mistrovského titulu se 
nakonec radoval tým EquiStars ve slo-
žení Tereza Slabá (Dollom Valmont), 
Babeta Kvapilová (Bankiet), Veronika 
Slavíčková (Solo Famara XXI-10) a Lin-
da Prause (Playboy Nu King).

Po slavnostním dekorování se ještě 
nekončilo. Na programu také byla sou-
těžní ukázka těch nejmenších workerů 
již od 2 let. Je pro nás velice důležité 
ukázat i těm nejmenším, jak je working 
zábavný, a naučit je jezdeckým zákla-
dům. Bezudidlové soutěže pod pravidly 
Českého bezudidlového spolku ukonči-
ly třídenní klání. 

Spolek Working Equitation Česká 
republika, z. s. děkuje celému organi-
začnímu týmu, složenému z jezdců 
a jejich rodinných příslušníků, přátel 
a partnerů. Díky nim se opět povedlo 
uspořádat krásné mistrovství a kromě 
hezkých cen si jezdci odvezli i hezké 
zážitky a nadšení.

Termín MČR working equitation pro 
rok 2021 je 3.–5. 9. 2021 v jezdeckém 
areálu Královický Dvůr u Slaného. 
(www.wecr.cz) 

8letá tereza kropáčová s koněm jolly joker – jízda s garrochou

vítězná juniorská dvojice kristýna metrnová a gintonic
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