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Tisková zpráva 
Jezdci na koních předvedli v Liberci  

parkurové umění 

 

Dovednosti koní a schopnosti jejich jezdců obdivovali v sobotu 16. května v areálu jezdeckého 

klubu v Růžodole diváci na druhém ročníku Skokových závodů Liberec. V parkuru se jezdci utkali  

v pěti kategoriích, které byly rozděleny podle stupňů obtížnosti. Nejvyšší překážka v kolbišti měřila 

120 centimetrů (L**). Za celý den viděli diváci okolo 70 startů.  

Medaile nejlepším jezdcům první soutěže (ZZ) předával náměstek primátora pro školství, kulturu, 

sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. Trasu s osmi překážkami vysokými 80 centimetrů zajela 

nejrychleji s nejmenším počtem chyb Kateřina Zadáková s kobylkou Dianou z farmy Bulovka. Druhá 

skončila Julie Žáková na koni Grace Kelly a třetí místo obsadila Božena Kašparová na Tess. Z domácích 

jezdkyň se v této kategorii nejlépe vedlo Tereze Kuskové na Jared Elizah. Obsadila čtvrtou příčku.  

Přítomné diváky v doprovodném programu bavila Anna Reinbergerová se svou show s přeskokem 

přes poníka. Nejmenší děti potěšil oslík Aron.  

Jezdecký klub Liberec byl založen v roce 1964 pod názvem Tělovýchovná jednota družba Harcov 

Helenou Krásovou. Tehdy byla za pomoci města a dobrovolníků z řad členů opravena a vystavěna 

sportovní stáj, hala a dostavěna chovná stáj. Dodnes se klub podílí na rozvoji jezdeckého sportu, 

výchově mladých talentů a organizaci významných sportovních a společenských akcí. 

Celý areál za podpory města Liberce, státu a evropských dotací prochází od roku 2005 důkladnou 

rekonstrukcí a modernizací. Již došlo k vybudování nových boxů pro koně, rekultivaci zelených ploch 

a opravě tribun a zchátralé budovy. Přímo v areálu vyrostlo také víceúčelové hřiště, dětské hřiště a 

dráha pro in-line bruslení. Další rekonstrukce probíhají. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 

web: www.liberec.cz  

www.facebook.com/cityliberec 
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