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Dlouholetý zaměstnanec Národního hřeb-
čína Kladruby nad Labem. Vyučil se v kladrub-
ském učilišti a v Kladrubech n. L. již zůstal. Po 
jezdeckých začátcích se věnoval překážkovým 
dostihům, později soutěžím všestrannosti, kdy 
byl dlouholetým členem národního reprezen-
tačního družstva, byl mistrem Československé 
republiky a několikanásobným mistrem České 
republiky. Po skončení své aktivní jezdecké ka-
riéry se účastnil soutěží spřežení jako přísedící 
u čtyřspřeží Jiřího Kocmana. Do svých 29 let 
pracoval v Kladrubech u výcviku, potom jako 
vedoucí úseku chovu koní, později jako zoo-
technik celého hřebčína. Účastnil se mnoha 
akcí pořádaných kladrubským hřebčínem a 
mnoha výjezdů s koňmi do zahraničí. Od doby, 
co se mu narodily jeho děti, se také věnuje těm 
nejmenším, kterým předává své zkušenosti při 
voltiži na poníkovi. V současné době ještě vy-
pomáhá v hřebčíně u chovných klisen. Û
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Ý Kladruby n. L., Jezdecký den, pony Tomáš.

Ý Předolympijské military v Mnichově 1971, hřebec Val.

Ý S Cirkusem Praha v tehdejším Sovětském svazu, 
Soči, 1967.

Ý Čtverylka na Jezdecký den v Kladru-
bech n. L.

František          MACHEK (73)

Ý S panem Jiřím Kocmanem v Kladrubech n. L.

Ü Pardubice, 1963, IV. 
místo v Kladrubské ceně, 
klisna Korea.

Û 1942, Zvíkovec, poprvé 
na koni doma na statku.

Û Mistrovství 
ČSR v military 
v Kladrubech 
n.L., 1971, 
hřebec Val, pád 
v krosu, nako-
nec 6. místo.

Ý Military ve Varšavě, 1979, kůň Šanson, 
11. místo, 1. místo v družstvech. Ý Sraz reprezentantů v military v Heřmanově 

Městci, 1979, zleva Novosad, Mack, Machek, 
Břečka, Žlumov, Svoboda.

Ý 1968, Kladruby n. L., veze v kočáře Alexandra 
Dubčeka a Ludvíka Svobodu. 

Ý 1958, Kladruby n. L., Jezdecký den, první parkur. 

Ý Jako vedoucí putov-
ního tábora s koňmi.

Ý Military v Kladrubech n. L., 1968, při ste-
eplechase, hřebec Val.

Ý Ukázka „poslušnosti“ na Jezdecký den v Klad-
rubech n.L., 1968, klisna 863 Alarm.

Ý Military v Heřmanově Městci, klisna Forma.

Ý Pálení hříbat v Kladrubech n.L.

Û S Jiřím Kocmanem 
při maratonu v Hum-
burkách.

Ý Military v Bohdanči – pád do vody, klisna Jiná.

Ý Military v Polsku, klisna Forma.

Ü Military v Kladrubech n. L., 
1976, kůň Šanson, pád a ná-
sledné vyprošťování koně, po 
kterém soutěž dokončili!
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