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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, příznivci starokladrubského koně,

naším úkolem je spravovat významné kulturní dědictví, kte-

rým je starokladrubský kůň a jeho domovský hřebčín s kom-

ponovanaou krajinou. Jedinečnost této národní kulturní 

památky prezentujeme jak doma, tak v zahraničí. Sezóna 

roku 2018 pro nás byla velmi náročná. Pořádali jsme okolo 

45 akcí, a to včetně závodů a seminářů. Z těch větších akcí 

jsme začínali v dubnu Rudolfovým pohárem, pak následoval 

květnový Den starokladrubského koně, který byl tentokrát 

laděn k 100. výročí vzniku Československa. K tomuto téma-

tu jsme také připravili výstavu „Tož budeme sedlat…“, která 

pojednávala o vztahu T. G. Masaryka a koní. V březnu jsme 

hostili generální zasedání Evropského sdružení státních 

hřebčínů a hřebčinců (ESSA – European State Studs Asso-

ciation), kdy jsme měli výjimečnou možnost představit náš 

hřebčín ostatním kolegům z významných evropských hřeb-

čínů. Nicméně největším milníkem pro hřebčín v roce 2018 

byla skutečnost, že v lednu Česká republika nominovala 

na Seznam světového dědictví UNESCO „Krajinu pro chov 

a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad 

Labem“. V zahraničí jsme s našimi koňmi vystupovali pře-

devším v Německu, vůbec poprvé jsme se prezentovali na 

americkém kontinentu a to na Světových jezdeckých hrách 

v Tryonu v Severní Karolíně. 

Chtěl bych tímto poděkovat ministerstvu zemědělství, které 

je naším zřizovatelem, ale i ostatním orgánům státní sprá-

vy, orgánům místní samosprávy a partnerům za dosavadní 

podporu. Velký dík také patří návštěvníkům, všem přízniv-

cům a v neposlední řadě našim zaměstnancům.

Rok 2019 bude pro národní hřebčín rokem oslav 440 let od 

založení dvorního hřebčína císařem Rudolfem II. Habsbur-

ským. Na toto výročí bude také zaměřen program Dne 

starokladrubského koně, který se bude konat 25. května. 

Rádi Vás všechny uvítáme na námi pořádaných akcích, nebo 

na běžné prohlídce našeho hřebčína.

Jiří Machek 

ředitel

ÚVODNÍ SLOVO
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Poslání

Národní hřebčín Kladruby nad Labem je jedním z nejstarších 

hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího původní-

ho českého plemene koní – koně starokladrubského. Tradice 

chovu koní v Kladrubech nad Labem sahá minimálně do 

poloviny 14. století. Více než 300 let (1579–1918) byl císař-

ským dvorním hřebčínem, který zajišťoval koně pro císařský 

a královský dvůr ve Vídni a v Praze. 

Krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem je mimořádně 

dokonalým svědectvím vývoje hipologické kultury, pokud jde 

o tažné koně, a průmětu tohoto vývoje do krajiny prostřed-

nictvím jejího záměrného komponování.

Naším posláním je pečovat o hřebčín v Kladrubech nad 

Labem a hřebčín ve Slatiňanech s cílem udržet kontinuitu 

tradice chovu starokladrubského koně v Kladrubském Polabí 

a v krajině Slatiňansko-Slavicka, uchovat jedinečnou hodno-

tu hřebčína a vzájemnou symbiózu člověka s okolní cha-

rakteristickou scenérií pro budoucí generace. Současně se 

snažíme rozvíjet zdejší kulturní bohatství, navazovat hod-

notnou spolupráci s institucemi i jednotlivci a prezentovat 

hřebčín návštěvníkům z celého světa.

POSLÁNÍ



Foto Michaela Purnochová

9

Chov starokladrubských koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem

Zhruba 500 starokladrubských koní je v majetku státu, 

jedná se o populaci drženou Národním hřebčínem Kladru-

by nad Labem, která je kulturněhistorickým dědictvím nás 

všech. Každý den jsou na pastvinách a ve výbězích k vidění 

chovné klisny a kategorie mladých koní v odchovu. Koně ve 

výcviku, koně k prodeji a plemenní hřebci jsou pohybováni 

v areálu hřebčína a v okolní krajině. Každodenní život bě-

loušů v hřebčíně v Kladrubech nad Labem a vraníků v hřeb-

číně Slatiňany má pevný řád a mimořádný význam – zajiš-

tění konstantní chovné základny starokladrubských koní.

Starokladrubští koně z Národního hřebčína Kladruby nad 

Labem zastávají i v dnešní době roli, pro kterou byli po sta-

letí šlechtěni. K ceremoniálním účelům jsou využíváni v Krá-

lovské švédské jízdní gardě, pro účely slavnostních zápřeží 

jsou drženi v královských stájích v Kodani při dvoře dánské 

královny Margarety II. V České republice si přítomnost sta-

rokladrubských koní při slavnostních příležitostech nachází 

své pevné tradiční místo.

Spousta starokladrubských koní je člověku přítelem pro 

relaxaci ve volném čase a je to kůň pro svou dobrou povahu 

vyhledávaný k rekreačnímu ježdění a zapřahání, akade-

mickému ježdění. Nadaní jedinci vynikají ve sportu spřežení 

i klasické sedlové drezuře. 

Každoročně jsou k reprodukci využity minimálně 2/3 klisen 

základního stáda. V Kladrubech nad Labem se v roce 2018 

narodilo celkem 37 hříbat, ve Slatiňanech rovněž 37 hří-

bat. Dostatečný počet hříbat zaručuje možnost výběru 

kvalitních koní pro plemenitbu, nezbytnou obměnu klisen 

základního stáda, výběr plemenných hřebců v rámci jednot-

livých kmenů tak, aby si starokladrubský kůň nadále zacho-

vával svůj jedinečný typ, exteriér a další charakteristické 

vlastnosti.

Po úspěšném absolvování výkonnostních zkoušek bylo do 

základního stáda bělek zatříděno nově šest klisen, 4 z nich 

splnily podmínky pro zápis do hlavní plemenné knihy (dvě 

tyto vynikající klisny jsou dcerami hřebce Generalissimus 

Aversa XLIV, který byl nyní po několik let privátním cho-

vatelům k dispozici v Zemském hřebčinci Písek). Obdobně 

bylo při podzimním třídění doplněno vrané stádo o 4 mladé 

klisny, 2 z nich zapsané v nejvyšším oddílu plemenné knihy.

Kmen Generale byl obohacen o hřebce Generale Raggi-

era IX, novým zástupcem kmene Favory je Favory Risa 

XXXII. Možnost prosadit se v plemenitbě dostal také hřebec 

CHOV STAROKLADRUBSKÝCH 

KONÍ V NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ 

KLADRUBY NAD LABEM
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Chov starokladrubských koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem Chov starokladrubských koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem

hřebčína předvedeno 11 plemenných hřebců. Dále byla 

pozornost věnována po otcích řazeným kolekcím letošních 

hříbat s matkami, které byly předvedeny na nádvoří hřebčí-

na. Na volných stájích byly prohlédnuty klisny březí a jalové. 

Dalším programem třídění bylo předvedení všech ročníků 

mladých koní v odchovu, včetně ročníku 2017 vraných hře-

bečků z hřebčína Slatiňany.

NÁRODNÍ HŘEBČÍN ZÍSKAL OCENĚNÍ ZLATÝ KLAS 2018

Ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Ma-

chek převzal na Zemi živitelce ve čtvrtek 23. srpna 2018 

z rukou ministra zemědělství Miroslava Tomana cenu Zlatý 

klas. Toto ocenění bylo uděleno vrané starokladrubské klisně 

Berta, která reprezentovala toto původní české plemeno 

koní spolu s dalšími pěti klisnami na nejvýznamnějším agro-

salonu České republiky v Českých Budějovicích. Klisny tam 

tradičně předvádí žáci Střední školy chovu koní a jezdectví 

Kladruby nad Labem. Po loňském Zlatém klasu uděleném 

klisně Sena se jedná o další úspěch slatiňanského vraného 

stáda.

s mimořádnými výsledky ve sportu spřežení, který bude 

působit pod kmenovým jménem Generalissimus Amiga IV. 

Již před začátkem připouštěcího období 2018 byl licenco-

ván bělouš Sacramoso Riposada XXI. Vraník Solo Moravi-

ta XXXIV ponese dále geny svého velmi typického otce Solo 

Elea XXII. 

V málopočetné generaci starokladrubských koní má každý 

jedinec svou hodnotu a při sestavování připařovacího plánu 

je citlivě přihlíženo k více aspektům.

TŘÍDĚNÍ STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ

Tradičně se konala jarní a podzimní třídění starokladrub-

ských koní v hřebčíně v Kladrubech nad Labem a v hřebčíně 

ve Slatiňanech. Při třídění jsou komisi předvedeny všechny 

kategorie koní, zvláštní pozornost je věnována mladým ko-

ním v odchovu. Obecně je nejčastějším důvodem k negativní 

selekci v ročnících hříbat zdravotní problém, hrubé exteri-

érové vady, nedostatečně vyjádřený typ. Důvod vytřídění 

konkrétního jedince je uveden v zápisu ze třídění, při každém 

třídění rozhoduje tříčlenná komise.

Plemenný hřebec Generale Raggiera IX. Foto archiv NHK

JARNÍ TŘÍDĚNÍ 

Národní hřebčín pořádal ve dnech 10.–11. května 2018 

tradiční Jarní třídění starokladrubských koní. Třídění za-

čínalo ve čtvrtek 10. května 2018 v Kladrubech nad La-

bem, v pátek 11. května 2018 pokračovalo ve Slatiňanech 

a výcvikovém středisku Heřmanův Městec. Na programu 

bylo předvedení plemenných hřebců, třídění mladých sta-

rokladrubských hřebců i klisen ve výcviku a k vidění byli také 

mladí koně na odchovnách nebo chovné klisny s narozenými 

hříbaty. Odborná komise pracovala pod vedením předsedů 

Tomáše Bartáka (Kladruby nad Labem) a Karla Regnera 

(Slatiňany). 

Podzimní třídění starokladrubských koní v Kladrubech nad Labem. 

Foto archiv NHK

PODZIMNÍ TŘÍDĚNÍ 

Třídění starokladrubských koní probíhá za účasti odborné 

komise již tradičně dvakrát ročně (květen, říjen). Kromě 

negativní selekce – vytřídění mladých koní z odchovu nej-

častěji pro hrubé vady exteriéru, zdravotní problémy a pozi-

tivní selekce – předvýběr nadějných mladých koní ve výcviku 

k přípravě ke zkouškám výkonnosti a zařazení mladých 

hřebců a klisen do chovu, je hodnocena i celková úroveň 

předvedených koní (kondice, růstové parametry, péče 

o koně, ovladatelnost zvířat). Třídění vraného stáda proběh-

lo ve středu 3. října 2018, započalo tříděním mladých klisen 

ve výcviku a předvedením plemenných hřebců na výcvikové 

stáji a ve stáji plemenných hřebců ve Slatiňanech. Třídě-

ní starokladrubských běloušů proběhlo v Kladrubech nad 

Labem ve čtvrtek 4. října 2018. V úvodu dne bylo na nádvoří 
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Nominace UNESCO: Krajina pro chov a výcvik  

ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDLOŽILA 

NOMINAČNÍ DOKUMENTACI UNESCO

V pondělí 29. ledna 2018 byla oficiálně předána nominační 

dokumentace s názvem Krajina pro chov a výcvik ceremoni-

álních kočárových koní v Kladrubech nad Labem Organizaci 

spojených národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) 

v Paříži. Formálně tak byla zakončena první etapa prací za-

hrnující přípravné a realizační práce nad dokumentem, který 

je nezbytný pro zápis statku na Seznam světového dědictví 

UNESCO. Této významné události předcházelo podání žá-

dosti s veškerou potřebnou dokumentací, tzv. Návrh nomi-

nační dokumentace, jež formálně předložilo Ministerstvo 

kultury v řádném termínu k datu 29. září 2017 jako jakýsi 

předstupeň oficiální nominační dokumentace.

Nominační dokumentace, která čítá bezmála 1 500 stran, 

obsahuje hlavní knihu v přesně stanovené struktuře, která 

vychází z požadavků Centra světového dědictví, a povinné 

přílohy.

V hlavní knize je specifikována identifikace samotného 

statku s vymezením státu, regionu, zeměpisných souřadnic 

a plochou statku. Následuje popis statku, odůvodnění zápi-

su včetně srovnávací analýzy s obdobnými statky v Evropě, 

potažmo na světě. Další kapitolou je správa statku, jeho 

legislativní ochrana, historická a současná písemná a ob-

razová dokumentace a seznam odpovědných centrálních, 

regionálních a místních orgánů.

Přílohy nominační dokumentace obsahují základní mapy 

nominovaného statku, včetně jeho ochranného pásma, 

a vymezení hranic národní kulturní památky, hranic evrop-

sky významné lokality soustavy NATURA 2000 a dalších. 

V dalších přílohách jsou specifické plány, mapy a schémata 

zobrazující funkční a krajinné struktury statku, schémata 

historické podoby a slohové vrstevnatosti a samotného 

historického vývoje krajiny. Nedílnou součástí dokumentace 

jsou vyobrazení současného stavu a historická vyobrazení 

nebo dokument komplexní péče o nominovaný statek (Ma-

na gement Plan). Důležitou část příloh tvoří dokumenty, kte-

ré vycházejí z platné legislativy České republiky. Patří mezi 

ně Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, územní 

plány dotčených obcí, Koncepce podpory památkové péče 

na území Pardubického kraje na léta 2017–2020, Koncepce 

péče o památkový fond v Pardubickém kraji a dále napří-

klad Lesní hospodářský plán národního hřebčína, Strategie 

cestovního ruchu Pardubického kraje či Koncepce cyklo 

NOMINACE UNESCO: KRAJINA PRO CHOV 

A VÝCVIK CEREMONIÁLNÍCH KOČÁROVÝCH 

KONÍ V KLADRUBECH NAD LABEM



Podpis společného prohlášení zástupců dotčených obcí o podpoře 

nominace statku na Seznam světového dědictví UNESCO  

(12. ledna 2018). Foto archiv NHK

Členka Stálé delegace ČR při UNESCO Leona Kleinová a náměstek Radek Václavík v sídle Centra světového dědictví UNESCO v Paříži. Foto archiv NHK
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oblast se týkala logistiky investic Národního hřebčína 

Kladruby nad Labem. 

Ke všem výše uvedeným tématům, plynoucím z panelové 

diskuse, musí být vypracovány písemné odpovědi a oficiál-

ně zaslány prostřednictvím Ministerstva kultury na ústředí 

ICOMOS nejpozději k 28. únoru 2019.

Na základě samotné nominační dokumentace, dodatků 

k nominační dokumentaci, vyžádaných odpovědí a dalších 

doplňujících informací bude ICOMOS zpracovávat a při-

jímat svá závěrečná stanoviska ke všem nominacím, jež 

budou podkladem pro rozhodnutí mezivládního Výboru pro 

světové dědictví v rámci řádného plenárního zasedání.

Iniciačním koordinačním a poradním orgánem ve věcech 

péče o hodnoty nominované krajiny, zodpovědného na-

kládání s kulturně historickými hodnotami nadnárodního 

významu a trvale udržitelného tradičního užívání je Rada 

Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní 

v Kladrubech nad Labem, jejíž zřizovateli jsou členové Vlády 

České republiky, ministři zemědělství, kultury a životního 

prostředí.

a in-line turistiky v území. Součástí celého dokumentu je 

i memorandum ministerstev zemědělství, kultury a životní-

ho prostředí, jímž se zřizuje Rada památky.

KRAJINA HŘEBČÍNA V UŽŠÍM ŘÍZENÍ POSUZOVÁNÍ

Na základě prvního kola posuzování nominačních dokumen-

tací památek z celého světa, které byly předloženy Centru 

světového dědictví UNESCO, byla s vědomím Mezivládního 

výboru pro světové dědictví při UNESCO (dále jen Výbor) 

postoupena nominace Krajiny pro chov a výcvik ceremoni-

álních kočárových koní v Kladrubech nad Labem do užšího 

řízení posuzování. Jeho součástí je odborná hodnotitelská 

mise experta ICOMOS (Mezinárodní rada pro památky 

a historická sídla) v místě nominovaného statku. ICOMOS 

je poradním orgánem Výboru a z tohoto titulu podle Úmlu-

vy o světovém dědictví mu podává svá dobrozdání k even-

tuálnímu zápisu kulturních statků do Seznamu světového 

dědictví.

ODBORNÁ HODNOTITELSKÁ MISE V MÍSTĚ NOMINACE

Podle pravidel byla Česká republika o misi oficiálně infor-

mována a byl od ní vyžádán návrh programu hodnotitelské 

mise a účastníků za českou stranu. Návrh programu byl 

konstruován tak, aby byly v časové rovnováze dvě terénní 

prohlídky a dva bloky odborných diskuzí, přičemž prohlídky 

předcházely diskuzím „u stolu“. Program diskusí byl rozdě-

len na tematické bloky, kterými byly autenticita a integrita 

krajiny, určení hranic nominované krajiny a ochranného 

pásma, právní systém ochrany v České republice, principy 

aktuálně platného Management Planu s informací o zadání 

nového, územní plány obcí Kladruby nad Labem, Selmice 

a Semín a zásady územního rozvoje Pardubického kraje, 

zájmy ochrany přírody na území nominované krajiny, péče 

o návštěvníky na místě a koncepce turismu na území kraje, 

prezentace probíhajících a připravovaných větších projektů 

péče o krajiny (parkoviště a služby turistům v hospodář-

ském dvoře hřebčína, obnova bývalé zámecké zahrady 

a jejího okolí, rehabilitace parku Mošnice), personálně orga-

nizační zajištění péče o krajinu a chov a výcvik koní. K téma-

tu byl vždy poskytnut úvodní stručný výklad, a to zásadně 

neopakující se informace, které jsou již obsaženy v nominač-

ní dokumentaci, ale uvádějící aktuální informace, případně 

jejich zpřesnění, načež byl vždy vyhrazen speciální čas pro 

zodpovězení dotazů experta k danému tématu.

Vlastní evaluační jednání s vedoucím hodnotitelské mise 

se uskutečnilo ve dnech 30. a 31. srpna 2018 a proběhlo 

přesně podle programu jak po stránce věcné, tak po stránce 

časové. Za českou stranu se mise zúčastnili zástupci Mi-

nisterstva zemědělství a Ministerstva kultury, Národního 

památkového ústavu, Krajského úřadu Pardubického kraje, 

Agentury ochrany přírody a krajiny, Městského úřadu Pře-

louč, starostka obce Kladruby nad Labem, dále krajinářští 

architekti a samozřejmě zaměstnanci Národního hřebčína 

Kladruby nad Labem.

V návaznosti na jednání si hodnotitelská mise písemně 

vyžádala, což je opět v souladu s mezinárodními pravidly, 

dodatečné informace. Šlo o informace týkající se aktuální-

ho stavu připravovaných investičních projektů, doplňujícího 

popisu chovu a výcviku koní, včetně řemesel provozovaných 

v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem (kováři, sedláři), 

dále aktivit a iniciativ zacílených na participaci místních 

společenství na nominaci statku a programů péče o přírodu, 

které jsou určeny k implementaci.

PANELOVÉ PROJEDNÁNÍ NOMINACE

Na hodnotitelskou misi v místě nominovaného statku stan-

dardně navazuje panelové projednání nominace. V případě 

nominované krajiny se panelové projednání s experty na 

ochranu památek a historických sídel uskutečnilo v sídle 

ICOMOS v Paříži 24. listopadu 2018. Panelovou diskusi vedl 

prezident ICOMOS, pan Toshiyuki Kono. Za Českou republi-

ku byli účastni Zdeněk Novák, Jiří Machek a Radek Václavík.

V rámci panelové diskuse bylo ze strany ICOMOS vyjád-

řeno poděkování za přijetí experta ICOMOS v Kladrubech 

nad Labem, za obsáhlou nominační dokumentaci a dodat-

ky a opravy, jež byly českou stranou s předstihem zaslány. 

Bylo uvedeno, že nominace je zajímavá, protože kulturní 

krajiny tohoto typu nejsou na Seznamu světového dědictví 

zastoupeny.

Aby mohl ICOMOS lépe posoudit hodnotu nominované kra-

jiny, požádal o doplnění kapitoly o obecném vztahu člověka 

a koně. Dále ICOMOS zajímal vliv klimatických a geografic-

kých podmínek na chov koní, vztah plemene starokladrub-

ského koně k ostatním plemenům a výskyt starokladrubské-

ho koně mimo Kladruby nad Labem. ICOMOS dále zajímala 

oblast turistického ruchu, zejména budoucí návštěvnost 

statku a tlak na zařízení pro turisty. Poslední projednávaná 



Den starokladrubského koně. Foto Magdaléna Straková
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RUDOLFŮV POHÁR 2018

Národní hřebčín Kladruby nad Labem uspořádal pod zášti-

tou ministra zemědělství Jiřího Milka a hejtmana Pardu-

bického kraje Martina Netolického ve dnech 19.–22. dub-

na 2018 mezinárodní závody spřežení Rudolfův pohár. 

Závodů se zúčastnilo na 90 spřežení z 10 zemí (Rakousko, 

Česko, Dánsko, Německo, Maďarsko, Šrí Lanka, Polsko, Slo-

vensko, Švýcarsko, Švédsko). Mezinárodní závody spřežení – 

Rudolfův pohár jsou rozděleny na čtyři soutěžní dny. Začí-

nalo se ve čtvrtek a v pátek drezurní zkouškou. Následoval 

adrenalinový sobotní maraton a závody uzavíral nedělní 

parkur spřežení. Novinkou XV. ročníku byla instalace tribuny 

u Kurkova jezírka s kapacitou 200 diváků. Diváci sobotního 

maratonu si tak mohli úplně poprvé v historii vychutnat 

atmosféru závodů z jiného úhlu pohledu. 

Hlavní partneři: Partneři:

Fo
to

: G
a

b
r
ie

la
 P

il
a

ř
o

v
á

DVOJSPŘEŽÍ PONY  |  JEDNOSPŘEŽÍ  |  DVOJSPŘEŽÍ  |  ČTYŘSPŘEŽÍ

CAI3*-P2  |  CAI3*-H1  |  CAI3*-H2  |  CAI3*-H4  |  CAI2*-H1  |  CAI2*-H2

19/22  4 2018

Čtvrtek a pátek vstup zdarma.

Sobota a neděle vstup dle ceníku.

Pod záštitou ministra zemědělství 

Jiřího Milka a hejtmana Pardubi-

ckého kraje Martina Netolického.

Začátek soutěží v 10 hodin.

čtvrtek/pátek drezury

sobota maraton

neděle parkur spřežení

 slavnostní

 vyhlášení vítězů nhkladruby.cz

facebook.com/nhkladruby

Mezinárodní závody spřežení

 Rudolfův pohár 2018  

Memoriál Jiřího Davida

NHK_Plakat_A2_RP2018_CZ_FINAL.indd   1 04.04.18   10:39

Plakát Rudolfův pohár 2018.

Jiří Nesvačil jun. absolvuje jednu ze sedmi maratonových překážek. 

Foto Gabriela Pilařová

V soutěži jednospřeží 2* zvítězil David Hötsch z Rakous-

ka. Prvenství v soutěži jednospřeží 3* získala rakouská 

závodnice Marisa Rössler. V soutěži dvojspřeží pony 3* se 

z vítězství radoval Thomas Schuppert z Německa. Nejlepší 

výkony v soutěžích dvojspreží 2* a dvojspřeží 3* předvedli 

němečtí závodníci Markus Stottmeister a Sandro Koalick. 

Královskou disciplínu čtyřspřeží vyhrál favorizovaný domácí 

jezdec Jiří Nesvačil jun. z Národního hřebčína Kladruby nad 

Labem. 

SKOK DO NOVÉHO ROKU

Zaměstnanci Národního hřebčína Kladruby nad Labem při-

vítali nový rok v sedle starokladrubských koní. Pod vedením 

ředitele národního hřebčína Jiřího Machka a náměstka pro 

chov koní Vlastimila Váni absolvovali 4. ledna 2018 tradiční 

novoroční vyjížďku (zleva): Jakub Hlávka, Kateřina Neuman-

nová, Blanka Popílková, Vlastimil Váňa, Jiří Machek, Magda-

léna Musilová, Jakub Mack, Josef Pelant a Helena Ottisová. 

Vyjížďka zimní krajinou Kladrubského Polabí byla zahájena 

nástupem na hlavním nádvoří v Kladrubech nad Labem 

a v jejím průběhu nechyběl ani symbolický skok do nového 

roku přes přírodní překážku.

Zahájení novoroční vyjížďky na hlavním nádvoří v Kladrubech nad Labem. 

Foto archiv NHK

HALOVÉ ZÁVODY SPŘEŽENÍ VE SLATIŇANECH

První jezdecká událost roku 2018 v Národním hřebčíně 

Kladruby nad Labem se konala v sobotu 10. února 2018 

v jezdecké hale ve Slatiňanech. Tradičně jsou tyto domácí 

závody spřežení pořádané národním hřebčínem vypisovány 

jako jedno z kol Zimního jezdeckého poháru ČJF. O hlad-

ký průběh závodů se postaral hlavní rozhodčí pan Jaro-

slav Pavel. Do vypsaných soutěží jednospřeží, dvojspřeží 

a čtyřspřeží se přihlásilo více jak čtyřicet účastníků, kteří 

postupně absolvovali předem připravenou trať stavitele 

Petra Vozába. Ve všech čtyřech sportovních disciplínách si 

nejlépe vedli zástupci Ranče Ladná. 

ZÁKLADNÍ VSTUPNÉ: 50 Kč

(dospělá osoba)

SNÍŽENÉ VSTUPNÉ: 20 Kč

(děti od 6 do 15 let, studenti do 26 let, 

senioři nad 65 let, ZTP nad 18 let)

RODINNÉ VSTUPNÉ:          130 Kč

(2 dospělé osoby a děti do 15 let)

VOLNÝ VSTUP: 0 Kč

(děti do 6 let, ZTP do 18 let, ZTP/P a jejich doprovod)

jezdeckypohar.cz 

nhkladruby.cz

facebook.com/nhkladruby

10  2 2018

 

Začátek soutěží v 10 hodin 

Zimní Jezdecký pohár ČJF 2018

Halové závody spřežení

Slatiňany
dvojspřeží pony  |  jednospřeží  |  dvojspřeží  |  čtyřspřeží

Foto: Jan Kameník
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Plakát Halové závody spřežení Slatiňany 2018

V soutěži dvojspřeží startovala domácí Michaela Chylíková se 

starokladrubským běloušem Favory Risa XXI-53 a starokladrubským 

vraníkem Sacramoso Sorga X-16. Foto Gabriela Pilařová
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DÁMY V SEDLE NA ZÁMKU VELTRUSY

Kateřina Neumannová a Marie Dobešová s plemennými 

hřebci Solo Siria XXIX a Sacramoso Mantova X z Národ-

ního hřebčína Kladruby nad Labem zvítězili v soutěži Pas 

de deux, která se konala 8. května 2018 u příležitosti pořá-

dání prvních závodů v dámském sedle v areálu zámeckého 

parku Veltrusy pod patronací Side saddle association (Velká 

Británie). Dámy startovaly ve čtyřech vypsaných soutěžích. 

Jednu z nejlépe připravených volných sestav na hudbu před-

vedla zootechnička hřebčína Slatiňany Kateřina Neumanno-

vá s hřebcem Solo Siria XXIX a ze soutěžní disciplíny „Kür“ 

přivezla domů umístění na stříbrné pozici.

Marie Dobešová a Sacramoso Mantova X. Foto Petr Zeman

SPŘEŽENÍ STAROKLADRUBSKÝCH VRANÍKŮ 

V PROCESÍ SVATOJÁNSKÝCH SLAVNOSTÍ

Svatojánské slavnosti mají v Praze více jak třísetletou 

tradici. I v roce 2018 u příležitosti památky věnované Janu 

Nepomuckému dne 15. května 2018 vyrazilo procesí ke Kar-

lovu mostu. Jeho součástí bylo spřežení starokladrubských 

vraníků z národního hřebčína pod vedením kočího Fran-

tiška Kollerta, které přivezlo kardinála Dominika Duku na 

slavnostní mši před Katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha. 

Starokladrubští vraníci tak znovu připomněli svůj původní 

účel využití ve službách vysokého kléru.

Čtyřspřeží starokladrubských vraníků před Katedrálou sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha v Praze. Foto archiv NHK

KOČÁR SE STAROKLADRUBSKÝMI KOŇMI 

SOUČÁSTÍ GALAVEČERU KONĚ NA ŽOFÍNĚ 2018

Jubilejní XV. ročník Galavečera Koně na Žofíně proběhl 

v sobotu 7. dubna 2018 v Praze na Slovanském ostrově 

v žofínském paláci. Dvojspřeží starokladrubských běloušů 

Generalissimus Amiga XXXIV-13 a Sacramoso Riposada XXI 

pod vedením Jiřího Nesvačila jun. přiváželo na scénu čestné 

hosty. Sešli se zde milovníci koní nejen za účelem plesové 

zábavy, ale především u příležitosti vyhodnocení uplynulé 

jezdecké sezóny. Na slavnostní pódium byli pozváni nejlepší 

jezdci z disciplín skoky, drezura a všestrannost. Vyhlašování 

těch nejlepších v nejpočetnější disciplíně skoky, co se počtu 

registrovaných jezdců u České jezdecké federace týče, se 

ujala skoková komise České jezdecké federace. 

Starokladrubští koně přiváží na scénu čestné hosty. Žofín 2018, 

foto Magdaléna Straková

OSTATKY KARDINÁLA JOSEFA BERANA PŘEVEZLI 

STAROKLADRUBŠTÍ VRANÍCI Z NÁRODNÍHO 

HŘEBČÍNA KLADRUBY NAD LABEM

V rámci slavnostního převozu ostatků kardinála Josefa 

Berana do České republiky vyšlo v sobotu 21. dubna 2018 

v 10:00 od Strahovské baziliky procesí s ostatky kardinála 

Berana směrem k Arcibiskupskému paláci. Rakev byla veze-

na na pohřebním voze taženém šestispřežím starokladrub-

ských vraníků ze Slatiňan. Jeden z nich SIGLAVI PAKRA 

ROSANERA X se zúčastnil pohřbu Václava Havla. Spřežení 

v nových chomoutkových postrojích s logem Národního 

hřebčína Kladruby nad Labem šlo bez kočího. Koně byli 

vedeni šesti zaměstnanci národního hřebčína v slavnost-

ních uniformách. Od 11:00 byla v katedrále sv. Víta, Václava 

a Vojtěcha, kde byly ostatky uloženy, sloužena mše. Převo-

zem ostatků se plní Beranova poslední vůle. Kněz zemřel 

v roce 1969 ve vatikánském vyhnanství a církev usiluje 

o jeho blahořečení.

Šestispřeží starokladrubských vraníků u příležitosti převozu ostatků 

kardinála Josefa Berana. Foto Lenka Gotthardová

STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ NA ZÁMKU V LÁNECH

Dvojspřeží starokladrubských hřebců Generalissimus Alte-

ssa XLII a Rudolfo Enamorada VI bylo pod vedením za-

městnance národního hřebčína Františka Šebka součástí 

slavnostního dění v zámeckém parku v Lánech. 2. května 

2018 zde proběhlo zahájení výstavy uspořádané k 100. vý-

ročí založení Československé republiky a otevření expozice 

s názvem „T. G. M. v Lánech“. 

Starokladrubští koně v areálu zámeckého parku v Lánech. 

Foto archiv NHK
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koních přivezli standartu prezidenta republiky. Jezdci Petr 

Novák, Jakub Hlávka a Jiří Nesvačil sedlali koně Solo Xahi-

ra XXVI, Generale Aluma II–20 a Sacramoso Sorga X–16. 

Slavnostní den byl zakončen zahájením výstavy k 100. výročí 

založení Hradní stráže s názvem „Stráž na Hradě pražském“ 

v Tereziánském křídle Starého královského paláce.

Jezdci na starokladrubských koních přivážejí standartu prezidenta 

republiky. Foto Jiří Havel

HIPOREKONDIČNÍ POBYTY ROSKA PRAHA

V červenci a srpnu 2018 proběhly v Národním hřebčíně 

Kladruby nad Labem dva hiporekondiční pobyty. Pod ve-

dením cvičitelky Bohunky Rosůlkové čerpali klienti z Unie 

ROSKA Praha pozitivní energii ve společnosti starokladrub-

ských bělek 322 Risa, 275 Ricura a 327 Cantilena. 

Pravidelná procházka jabloňovou alejí nedaleko Josefova. 

Foto Michaela Purnochová

PRVŇÁČKY Z KLADRUB NAD LABEM PŘIVEZLY 

KOČÁRY SE STAROKLADRUBSKÝMI KOŇMI

Dvojspřeží vraníků a běloušů z Národního hřebčína Kladruby 

nad Labem mělo první školní den tradiční slavnostní poslání. 

Dne 3. září 2018 odvezli do školy další generaci začínajících 

školáků. Děti nasedaly do kočárů přímo před mateřskou 

školkou v Kladrubech nad Labem, zamávaly rodičům a za 

klapotu koňských podkov zamířily na 3 km dlouhou cestu do 

základní školy v Řečanech nad Labem.

Prvňáčci na své cestě za vzděláním. Foto archiv NHK

MEMORIÁL JIŘÍHO ŠKODNÉHO ANEB ZÁVODY 

SPŘEŽENÍ V HEŘMANOVĚ MĚSTCI

Výcvikové středisko národního hřebčína v Heřmanově Měst-

ci o víkendu 8.–9. září 2018 žilo významnou sportovní udá-

lostí. Konaly se zde závody spřežení a Mistrovství Východo-

české oblasti v soutěžích spřežení. Národní hřebčín Kladruby 

nad Labem postavil na startovní pole hned tři dvojspřeží. 

Nejlépe si vedl Petr Novák s dvojspřežím starokladrubských 

vranek ze Slatiňan. Společně získali umístění na celkovém 

čtvrtém místě. Dalšími reprezentanty Národního hřebčína 

Kladruby nad Labem v soutěžní disciplíně dvojspřeží byli 

Vladimír Moudrý, jež v drezuře spřežení vybojoval umístění 

na třetím místě a Kateřina Neumannová, kterou můžeme 

vídat spíše v soutěžích jednospřeží. Na domácí půdě se však 

poprvé chopila také opratí dvojspřeží starokladrubských 

vraníků. Mistrovské tituly Východočeské oblasti se udíle-

ly v kategorii jednospřeží a dvojspřeží. Pro reprezentanty 

národního hřebčína to znamenalo hned dvě medaile. Stří-

brnou pro Petra Nováka a bronzovou pro Vladimíra Moud-

rého. Dvoudenní závody spřežení probíhaly pod taktovkou 

DEN STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ

Národní hřebčín Kladruby nad Labem připravil na sobotu 

26. května 2018 slavnostní program pod názvem Den sta-

rokladrubského koně, který je oslavou výjimečného plemene 

koní, jeho domovského hřebčína, ale také tradičních činnos-

tí, které k původnímu dvornímu hřebčínu patří. 

Den starokladrubského koně 2018. Foto Magdalena Straková

V rámci Dne starokladrubského koně byla pro širokou 

veřejnost připravena řada vystoupení a prezentací, jejichž 

jednotícím prvkem byly oslavy 100. výročí vzniku Českoslo-

venska. Celodenní program začal již v 10 hodin chovatel-

skou ukázkou, v 11:30 hodin byl očekáván příjezd posledního 

císaře Karla I. v slavnostní zápřeži. Program tak symbolicky 

zachycoval přelomové období rakousko-uherské monarchie 

a vznik Československa. Dopolední program byl věnován 

„starému mocnářství“, odpolední mladé republice.

Hlavní program začínal ve 13:00 hodin, obsahoval 16 vý-

jimečných prvků, do kterých bylo zapojeno téměř šedesát 

koní. Veřejnost se těšila z vystoupení starokladrubských 

běloušů a vraníků v samotném srdci národního hřebčína 

v Kladrubech nad Labem – na hlavním nádvoří. Prezento-

vány byly ukázky zápřeže, jezdecká čtverylka či kočárový 

rej. Nechyběla ani adrenalinová vystoupení jako např. Jump 

& Drive, uherská pošta, pushball (koňský fotbal) či závě-

rečné vícespřeží. Vybrané části programu byly doprovázeny 

Hudbou Hradní stráže. 

V hlavním programu byl prezentován nově restaurovaný kočár 

Tomáše Garrigua Masaryka, který mohli návštěvníci obdivovat 

vystavený v Císařské jízdárně mezi 10. a 12. hodinou. Tomáš 

Garrigue Masaryk měl ke koním vřelý vztah, starokladrubské 

koně zakomponoval do prezidentského protokolu. 

Slavnostní Den starokladrubského koně uzavřel koncert 

přední české harfenistky Kateřiny Englichové a mezzosopra-

nistky Evy Garajové v kostele sv. Václava a Leopolda. Na něj 

navazovala netradiční prohlídka zámeckých interiérů v rám-

ci Muzejní noci, která probíhala od 19:00 do 24:00 hod.

Záštitu nad akcí převzali ministr zemědělství Jiřím Milek, 

ministr kultury Ilja Šmíd a hejtman Pardubického kraje Mar-

tin Netolický. Den starokladrubského koně byl výjimečným 

zážitkem. Děkujeme organizátorům, partnerským institu-

cím, účinkujícím a především 4000 návštěvníkům. 

Den starokladrubského koně 2018. Foto Magdalena Straková

STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ NA OSLAVÁCH 

DNE OZBROJENÝCH SIL

Národní hřebčín Kladruby nad Labem dlouhodobě spolupra-

cuje s Hradní stráží a se svými koňmi pravidelně vystupuje na 

jejich vybraných akcích. Jednou z nich je oslava Dne ozbroje-

ných sil, která se konala 27. června 2018 na Pražském hra-

dě. Program oslav začal malou slavností přímo v kasárnách 

Hradní stráže v Loretánské ulici. Tam byla k 100. výročí vzniku 

ČSR slavnostně zasazena lípa, a to za přítomnosti kardiná-

la Dominika Duky, náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta 

republiky generálmajora Jana Kaše, velitele Hradní stráže 

plukovníka Jiřího Kývaly a ředitele národního hřebčína Jiřího 

Machka. Odpoledne na III. nádvoří Pražského hradu proběh-

lo přehlídkové vystoupení členů Hradní stráže včetně jezdců 

z Národního hřebčína Kladruby nad Labem v replikách unifo-

rem československých legionářů, kteří na starokladrubských 
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STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ NA KRAJSKÝCH 

DOŽÍNKÁCH V PARDUBICÍCH

Pernštýnské náměstí přivítalo během Dne zemědělců, 

potravinářů a venkova Pardubického kraje (23. září 2018) 

starokladrubské koně. Představila se Michaela Flégrová 

(Sacramoso Mantova X) a Karel Dvořák (Siglavi Pakra Ba-

silika VIII).

Starokladrubští vraníci na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. 

Foto Regionální agrární komora Pardubického kraje

DEN ČESKÉ STÁTNOSTI SE 

STAROKLADRUBSKÝMI KOŇMI

V rámci Dne české státnosti se 28. září 2018 starokladrub-

ští koně zapojili do slavnostní akce v Národním památníku 

na Vítkově. Předvedeno bylo dvojspřeží starokladrubských 

koní v původním Masarykově kočáře pod vedením kočího 

Františka Šebka. Oba koně na sobě měli repliky historických 

postrojů. Slavnostního zahájení se zúčastnil ředitel národní-

ho hřebčína Jiří Machek, který představil kladrubské spřeže-

ní a souvislost mezi prvním československým prezidentem 

a starokladrubskými koňmi. V expozicích památníku – Ná-

rodního muzea byl na krátkou chvíli k vidění restaurovaný 

kočár T. G. Masaryka, který se nachází ve sbírkách národní-

ho hřebčína.

Vítkov, dějiny s nadhledem. Foto archiv NHK

hlavního rozhodčího pana Františka Slavíka. Stavitelem 

tratě maratonu a parkuru v areálu Bažantnice v Heřmano-

vě Městci byl zkušený Petr Vozáb. Zúčastnily se tři desítky 

spřežení ve čtyřech soutěžních kategoriích. V nejvíce obsa-

zené soutěži jednospřeží zvítězil Jiří Koníř. V kompletní sou-

těži dvojspřeží patřilo prvenství Martinu Gösslovi. Kategorii 

dvojspřeží pony dominoval Michal Kořínek. Zlatou příčku 

v královské disciplíně čtyřspřeží si domů přivezl Jiří Nesvačil 

sen. Memoriál Jiřího Škodného se v Heřmanově Městci koná 

tradičně u příležitosti památky zesnulého dlouholetého 

zaměstnance národního hřebčína a jezdce čtyřspřeží, pana 

Jiřího Škodného. Svého času pracoval přímo v dějišti závo-

dů, coby vedoucí výcvikového střediska v Heřmanově Městci. 

Během své sportovní kariéry se účastnil nejen tuzemských 

závodů spřežení, ale také důležitých zahraničních spor-

tovních výjezdů. Do svého královského čtyřspřeží zapřahal 

především starokladrubské vraníky, se kterými získal titul 

Mistra ČR v roce 1996. Je nám ctí, že slavnostního dekoro-

vání soutěže čtyřspřeží se zúčastnila rodina pana Škodného, 

otec František Škodný a syn Jiří Škodný ml. Společně věno-

vali vítězi královské disciplíny osobní věcnou cenu.

Reprezentant Národního hřebčína Kladruby nad Labem Vladimír Moudrý 

v maratonu. Foto Šárka Veinhauerová

MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KŮŇ 2018 – LYSÁ NAD LABEM

Koncept jubilejního pětadvacátého ročníku mezinárodní 

výstavy Kůň 2018 (21.–23. září 2018) se nesl v duchu oslav 

100 let od vzniku Československé republiky. Slavnostní ve-

černí koňskou galashow zahajovalo dvojspřeží starokladrub-

ských plemenných hřebců v původním Masarykově kočáře 

pod vedením kočího Františka Šebka. Oba bílí hřebci měli na 

sobě repliky původních postrojů. Ty ušili sedláři z národního 

hřebčína, pánové Martin Kocman a Milan Hubený. V průbě-

hu dvouhodinového programu následovala další vystoupení 

starokladrubských koní. Temperamentní „Rychlá kola“ v po-

dání Michaely Chylíkové s dvojspřežím starokladrubských 

vraníků a Jakuba Hlávky s dvojspřežím starokladrubských 

běloušů. Vystoupení Národního hřebčína Kladruby nad La-

bem se Zemským hřebčincem Písek a Zemským hřebčincem 

Tlumačov ve společné čtverylce prezentovalo plemena koní 

pod sedlem a v zápřeži v sulkách. Hlavním bodem večerní 

galashow bylo vystoupení hostů z Portugalska, kteří před-

stavili portugalskou jezdeckou školu EscolaPortuguesa de 

ArteEquestra. Závěr večerního programu patřil opět sta-

rokladrubským koním. Jakub Hlávka předvedl čtyřspřeží 

v netypické domino kombinaci běloušů a vraníků. Po dobu 

konání výstavy se starokladrubští koně v barvě bílé i černé 

představili nejen ve večerní galashow, ale také v průběhu 

denního programu, a to jak v rámci ukázky předvedení koní 

na ruce, tak také v typické zápřeži. Součástí prezentace 

Národního hřebčína Kladruby nad Labem byl informační 

stánek a vystavení restaurovaného prezidentského kočáru 

T. G. Masaryka ze sbírky národního hřebčína.

Prezidentský kočár T. G. Masaryka v Lysé nad Labem. Foto archiv NHK
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jiné náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky ge-

nerálmajora Jan Kašeho a velitele Hradní stráže plukovníka 

Jiřího Kývalu.

Na svátek sv. Huberta, patrona lovu, byla v Kladrubech 

nad Labem 3. listopadu 2018 uspořádaná Hubertova jízda 

pro veřejnost. Okolní krajina kladrubského hřebčína v pod-

zimních barvách doprovázela jezdce na koních i účastníky 

v kočárech v průběhu celé Hubertovy jízdy, která začínala 

v poledne slavnostní fanfárou trubačů na hlavním nádvoří 

Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Pokračovala prů-

jezdem přes park Mošnice až ke Kurkovu jezírku a na závo-

diště, kde proběhlo slavnostní Halali. 

Rozloučení s jezdeckou sezónou proběhlo i v hřebčíně 

Slatiňany. V pátek 9. listopadu se do krajiny Slatiňansko-

-Slavicka vydalo na koních 9 jezdců a doprovázelo je 7 ko-

čárů pod vedením Františka Kollerta. Mezi zúčastněnými 

hosty byl i starosta města Slatiňany Ivan Jeník s rodinou. 

Hubertova jízda ve Slatiňanech. Foto archiv NHK

OSLAVY 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HRADNÍ STRÁŽE

V pátek 7. prosince 2018 se na Pražském hradě konaly osla-

vy 100. výročí založení Hradní stráže. Jezdci z národního 

hřebčína na starokladrubských koních byli součástí Slav-

nostního nástupu jednotek na III. nádvoří Pražského hradu.

ČTYŘSPŘEŽÍ STAROKLADRUSKÝCH BÍLÝCH HŘEBCŮ 

NA GC PRAGUE PLAYOFFS V PRAŽSKÉ O2 ARENĚ

Ve dnech 13.–16. prosince 2018 se v pražské O2 Areně 

uskutečnil premiérový ročník světové parkurové soutěže. 

Vrcholná sportovní akce Global Champions Prague Play-

Offs 2018 s nejlepšími parkurovými jezdci světa odstarto-

vala již ve čtvrtek. Čtyřspřeží starokladrubských běloušů 

přiváželo denně VIP hosty na slavnostní ceremoniály k de-

korování vítězů. Kromě typické slavnostní galazápřeže se 

starokladrubští bílí hřebci vedeni Jiřím Nesvačilem jun. 

zúčastnili také páteční show ve sportovní ukázce ze soutěží 

královské disciplíny čtyřspřeží, ve které se spolu s reprezen-

tantem národního hřebčína utkali také další dva jezdci se 

svým čtyřspřežím, Josef Hrouda a Jaroslav Juráň. Během 

čtyř dnů zavítalo do O2 Areny přes 30 000 návštěvníků. Při 

závěrečném slavnostním ceremoniálu přivezlo čtyřspřeží 

z národního hřebčína na scénu prezidenta Longines Global 

Champions tour pana Jana Topse a prezidenta organizační-

ho výboru GC Prague PlayOffs 2018 pana Jana Andrlíka.

Gala zápřež starokladrubských bílých hřebců ve vyprodané 02 Areně. 

Foto Česká sportovní Pavel Lebeda, sport-pics.cz

ZÁMECKÉ JEZDECKÉ SLAVNOSTI NA KAČINĚ

Dne 6. října 2018 ozdobilo Zámecké jezdecké slavnosti na 

zámku Kačina vystoupení starokladrubských koní. Ukázka 

„PAS DE DEUX“ se starokladrubskými vraníky byla v režii 

Michaely Flégrové (Sacramoso Mantova X) a Karla Dvo-

řáka (Romke Eleja X). V rámci voltižní ukázky se předsta-

vila starokladrubská chovná klisna 322 Risa pod vedením 

cvičitelky Bohunky Rosůlkové s dětmi Terezou Radilovou, 

Veronikou Chadimovou, Terezou Krupkovou, Adélou Loudo-

vou, Štěpánem Wágnerem, Annou Rycheckou a Štěpánem 

Pospíchalem.

Voltižní ukázka před zámkem Kačina. Foto Michaela Purnochová

STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ V CENTRU 

128. VELKÉ PARDUBICKÉ

Měsíc říjen je v Pardubickém kraji každoročně dostihovým 

svátkem. Nebylo tomu jinak ani v letošním roce, kdy se na 

dostihovém závodišti v Pardubicích druhou říjnovou neděli 

14. října 2018 pořádal další ročník Velké pardubické stee-

plechase, která se poprvé běžela již v roce 1874. Na spole-

čenskou a sportovní událost dorazilo 40 tisíc návštěvníků. 

Tradicí je účast slavnostních zápřeží z národního hřebčína. 

Šestispřeží starokladrubských běloušů pod vedením Jiřího 

Nesvačila jun. přivezlo k odstartování letošního 128. roční-

ku Velké pardubické startérku paní Soňu Froňkovou. Svou 

premiéru se čtyřspřežím starokladrubských vraníků před-

vedl Vladimír Moudrý, který přivážel na scénu čestné hosty. 

Pro své páté vítězství ve „Velké“ si přijel žokej a kladrubský 

rodák pan Jan Faltejsek se sedmiletým hnědákem Tzigane 

Du Berlais. 

Slavnostní zápřeže starokladrubských koní u příležitosti konání 

128. ročníku Velké pardubické. Foto archiv NHK

PODZIMNÍ HUBERTOVY JÍZDY – LOUČENÍ 

S JEZDECKOU SEZÓNOU

Hubertova jízda pro zaměstnance Národního hřebčína 

Kladruby nad Labem proběhla v sobotu 20. října 2018 

v Kladrubech nad Labem. Slavnostní nástup 23 jezdců na 

koních, 10 kočárů a 1 výletního vozu proběhl tradičně v pole-

dne na hlavním nádvoří národního hřebčína. Za doprovodu 

trubačů z Trubačského tria Čáslav a Corni Boemi se všichni 

zúčastnění odebrali na předem připravenou trať v okolní 

krajině národního hřebčína. Z parku Mošnice zamířili jezd-

ci v doprovodu kočárů do lesa na „Sklepy“ a „Římovky“. Po 

svačině absolvovali průjezd „Kurkovým jezírkem“ a slavnost-

ní Halali proběhlo na závodišti u tribun. V roce 2018 mohl 

národní hřebčín mezi hosty Hubertovy jízdy přivítat mimo 



Bílé a vrané čtyřspřeží z národního hřebčína zapřažené do historických 

královských kočárů během Celler Hengstparade. Foto archiv NHK
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Vystoupení a prezentace starokladrubských koní v zahraničí 

NÁRODNÍ HŘEBČÍN NA PFERD BODENSEE

Po čtyřech letech se starokladrubští koně z národního hřeb-

čína zúčastnili prestižního německého veletrhu koní PFERD 

BODENSEE ve Friedrichshafenu. Ve dnech 16.–18. února 

2018 byli součástí dění, jež si nenechalo ujít 33 900 návštěv-

níků. Přes 400 vystavovatelů z jedenácti zemí prezentovalo 

během tří dnů novinky na téma sport, chov a péče o koně.

Šestispřeží běloušů pod vedením Jiřího Nesvačila jun. bylo 

předvedeno v hlavních večerních show „Im Takt der Pferde“. 

Obě páteční i sobotní představení byla zcela vyprodána. 

Starokladrubští koně se prezentovali nejprve v gala zápřeži 

a následně v adrenalinové ukázce, která sklidila nadšené 

ovace publika. Choreografie pod taktovkou zkušeného 

jezdce spřežení, trenéra a rozhodčího pana Daniela Wür-

glera předvedla čtyři šestispřeží – 24 koní v rámci jednoho 

vystoupení. Národní hřebčín byl na veletrhu prezentován ve 

společném stánku s německým hřebčínem Marbach a také 

jako nedílná součást sdružení Evropských státních hřebčínů 

a hřebčinců ESSA. 

NÁRODNÍ HŘEBČÍN POPRVÉ HOSTEM 

CELLER HENGSTPARADE

Niedersächsisches Landgestüt Celle byl v srpnu pořada-

telem své nejprestižnější akce pro veřejnost. U příležitosti 

konání Celler Hengstparaden, které se konají vždy jednou do 

roka, mohli návštěvníci obdivovat nejlepší moderní sportov-

ní hřebce i mladé nadějné talenty ve výcviku. Na 10 tisíc ná-

vštěvníků shlédlo 18 pečlivě připravených vystoupení. V prv-

ní části programu byli prezentováni drezurní koně, ve druhé 

části vynikající hřebci ve skoku. Národní hřebčín Kladruby 

nad Labem se Celler Hengstparaden účastnil ve dnech 

17.–19. srpna 2018 na základě pozvání vedení tamního 

hřebčince. Dvě čtyřspřeží starokladrubských koní dorazila 

na místo již ve čtvrtek 16. srpna, aby se mohla náležitě při-

pravit na účinkování v tříhodinovém programu. Samostatné 

vystoupení starokladrubských běloušů a vraníků bylo zařa-

zeno v úvodní části. Bílé čtyřspřeží pod vedením Jiřího Ne-

svačila jun. s přísedícími Šárkou Kvasnovskou a Romanem 

Vyskočilem a vrané čtyřspřeží vedené Františkem Kollertem 

s přísedícími Martinem Hejlem a Jaroslavem Novákem 

předvedli adrenalinovou show v kočárech na maraton tzv. 

„Rychlá kola“. V druhé části programu dostáli starokladrub-

ští koně svého hlavního účelu využití. Byli zapřaženi do 

historických královských kočárů, jež patří do cenné sbírky 

Niedersächsisches Landgestüt Celle. Ve společnosti hostů 

s frískými a andaluskými koňmi předvedli ukázku čtyř slav-

nostních galazápřeží. 

Čtyřdenní výjezd 8 koní s 8 zaměstnanci národního hřebčí-

na organizačně zajišťovala Marcela Slavíková. V neděli akci 

navštívili ředitel národního hřebčína Jiří Machek a náměstek 

pro chov koní Vlastimil Váňa. 

Před vystoupením v Celle zleva kočí bílého čtyřspřeží Jiří Nesvačil jun., 

přísedící Roman Vyskočil, Marcela Slavíková, přísedící Šárka Kvasnovská 

a kočí vraného čtyřspřeží František Kollert. Foto archiv NHK

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM 

NA VÝSTAVĚ KONÍ EUROCHEVAL 2018 

Výstava koní Eurocheval se v německém Offenburgu koná 

každé dva roky a je v jihozápadním Německu nejvýznamněj-

ší, oslovuje ve velké míře i milovníky koní z Francie a Švýcar-

ska. Během dnů konání 26.–29. července 2018 se jí zúčastni-

lo přes 40 tisíc návštěvníků tak jako v minulých letech.

V rámci členství v Asociaci evropských státních hřebčínů 

a hřebčinců (ESSA) přijal Národní hřebčín Kladruby nad 

Labem pozvání ke společnému vystoupení „ESSA quadrille“ 

v hlavním gala programu výstavy. Choreografii čtveryl-

ky pro 16 koní připravil a trénink řídil Samuel Schaer ze 

švýcarského státního hřebčína Avenches. Tento hřebčín 

reprezentovali čtyři freiburští hřebci zapřahaní v jednospře-

ží. Sedloví koně byli zastoupeni württemberskými teplo-

krevníky z hřebčína Marbach a vynikajícími hannoverskými 

drezurními hřebci z dolnosaského hřebčína Celle. Národní 

hřebčín pod vedením Zuzany Šancové představil v drezur-

ních jednospřežích bělouše Generale Animosa II – 22 (Jakub 

Mack), Generalissimus Represa XXXIV – 21 (Jakub Hlávka) 

a vraníky Sacramoso Sorga X – 16 (Michaela Chylíková), 

Solo Xantora XVII – 27 (Martin Hejl). Pro vysokou kvalitu 

jezdeckého umění při zachování tradičního osobitého výrazu 

VYSTOUPENÍ A PREZENTACE 

STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ V ZAHRANIČÍ 
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Šestispřeží starokladrubských vraníků pod vedením Františka Kollerta 

zahajuje Hengstparade v Neustadt Dosse, září 2018. Foto archiv NHK

Slavnostní zápřež starokladrubských vraníků v historickém královském 

kočáře u příležitosti konání Hengstparade v Neustadt Dosse. 

Foto archiv NHK

jednotlivých zastoupených hřebčínů bylo toto vystoupení 

nejen divácky atraktivní, ale udělalo velký dojem i na orga-

nizátory programu výstavy. Tak byla tato čtverylka před-

vedena večer v sobotním GALA-Schau a znovu v nedělním 

odpoledním programu.

Jezdci v uniformách hřebčínů (zleva) Kladruby nad Labem, Marbach, 

Avenches, Celle. Foto archiv NHK

Pro Národní hřebčín Kladruby nad Labem bylo radostí i ctí 

spolupracovat s kolegy ze státních hřebčínů, kteří podobně 

jako my, prezentují tradici státních hřebčínů a jejich kultur-

něhistorickou hodnotu. 

Michaela Chylíková s Generalissimus Represa XXXIV-21 a Jakub Mack 

s Sacramoso Sorga X-16 v Offenburgu. Foto archiv NHK

STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ SOUČÁSTÍ 

HENGSTPARADE V NEUSTADT DOSSE

Šestice starokladrubských koní Sacramoso Siria XV, Si-

glavi Pakra Montilla XI, Solo Moravita XXII-34, Solo Pavia 

XXIV-12, Sacramoso Montana VII a Solo Xahira XXVI ze 

Slatiňan vystupovala v měsíci září v německém Haupt – und 

Landgestüt Neustadt Dosse. Na tamním kolbišti probíha-

ly o zářijových sobotách 8., 15. a 22. září 2018 slavnostní 

Hengstparaden. Šestispřeží starokladrubských vraníků 

v historickém královském kočáře pod vedením Františka 

Kollerta spolu s německými muzikanty na koních zahajovalo 

velkolepou podívanou. V průběhu čtyřhodinového programu 

bylo prezentováno 16 vystoupení. Velkou pozornost budilo 

samostatné vystoupení starokladrubských vraníků zapřa-

žených v netypické zápřeži einhorn, pod vedením Františka 

Kollerta a Martina Hejla s přísedícími Janou Touškovou 

a Samuelem Slukou. Tým národního hřebčína kladně hod-

notil přátelský přístup a ochotnou spolupráci ze strany 

zaměstnanců Haupt – und Landgestüt Neustadt Dosse 

v průběhu celého pobytu. Řešení organizačních záležitostí 

a komunikaci s vedením Haupt – und Landgestüt Neustadt 

Dosse měla na starosti Marcela Slavíková.

Tým Národního hřebčína během výjezdu na Hengstparade v Neustadt 

Dosse, zleva Sacramoso Siria XV, František Kollert, Jana Toušková, 

Marcela Slavíková, Samuel Sluka, Martin Hejl a Siglavi Pakra Montilla XI. 

Foto archiv NHK



Reprezentační čtyřspřeží z národního hřebčína na Světových 

jezdeckých hrách v americkém Tryonu. Foto archiv NHK
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SOUČASNÍ I BÝVALÍ ZAMĚSTNANCI NÁRODNÍHO 

HŘEBÍNA OCENĚNI V NECHANICÍCH

Východočeská oblast ČJF hodnotila v sobotu 13. ledna 

uplynulou jezdeckou sezónu 2017 a předávala oblastní 

ocenění. Ze současných i bývalých zaměstnanců národní-

ho hřebčína byli u příležitosti životního jubilea oblastním 

výborem oceněni paní Bohunka Rosůlková, Karel Regner 

a Václav Čermák. Od oblastního výboru převzali pamětní 

sklo za celoživotní práci pro jezdecký sport. Paní Bohunka 

Rosůlková pracuje v národním hřebčínu již od svých 18 let, 

hned po škole nastoupila pod tehdejšího vedoucího chovu 

Plemenářského podniku Kladruby nad Labem, pana Fran-

tiška Machka. Práce na chovu koní ji natolik zaujala, že 

u ní už zůstala až do současnosti. Od roku 1976 získávala 

zkušenosti na porodně koní a do loňského roku v Kladrubech 

nad Labem úspěšně odrodila na 712 hříbat. Druhou životní 

láskou se jí stala voltiž, do dnešních dnů vede voltižní druž-

stvo dětí. Karel Regner nastupoval do Kladrub nad Labem 

do funkce zootechnika – specialisty a působil zde jako hlavní 

krmivář, později jako vedoucí chovu, kdy se souběžně napl-

no věnoval šlechtitelské práci. V současnosti působí v rolích 

zkušeného rozhodčího na mnoha jezdeckých závodech nebo 

jako komisař při třídění a výkonnostních zkouškách koní 

starokladrubských, Kinských i českého teplokrevníka. Je 

autorem řady odborných článků, přednášek a knih. Václava 

Čermáka zná veřejnost především ve spojení s úspěchy ve 

Velké pardubické. V letech 1981 – 1985 zvítězili jeho svěřen-

ci v tomto nejtěžším dostihu kontinentu celkem čtyřikrát. 

Hned třikrát po sobě slavil vítězství ve Velké pardubické 

kůň Sagar s jezdcem Pavlem Liebichem a v roce 1985 výčet 

vítězství doplnil i polokrevný Festival v sedle s Petrem Vozá-

bem. Všichni jmenovaní pod vedením trenéra pana Václava 

Čermáka.

Na letošní listině nominovaných v Nechanicích stálo rovněž 

jméno dlouholetého zaměstnance, reprezentanta a něko-

likanásobného mistra ČSSR a ČSR ve všestrannosti pana 

Pavla Macka. Stěžejním koněm jeho sportovní kariéry byla 

klisna Forma z tehdejšího Plemenářského podniku Kladru-

by nad Labem. V průběhu posledních let se účastnil mnoha 

důležitých chovatelských přehlídek po celé ČR, jezdeckých 

a chovatelských dnů v Kladrubech nad Labem i ve Slatiňa-

nech nebo důležitých tuzemských výstav a v současnosti 

trénuje starokladrubské koně v Kladrubech nad Labem. 

Za své sportovní úspěchy v uplynulé sezóně byl oceněn 

také v současnosti nejúspěšnější sportovní reprezentant 

národního hřebčína Jiří Nesvačil jun., jenž získal uznání 

a poděkování za účast na Mistrovství Evropy v královské 

disciplíně čtyřspřeží se starokladrubskými bělouši, kte-

ré se konalo v srpnu loňského roku ve druhém největším 

městě Švédska Göteborgu. Neopomenutelnou sportovní 

událostí loňského roku je však i jeho účast se čtyřspřežím 

starokladrubských koní z národního hřebčína na prestiž-

ních mezinárodních jezdeckých závodech Aachen 2017, kde 

dosáhl historického úspěchu, když se mezi světovou jezdec-

kou špičkou umístil 2x na třetím místě v honebním parkuru 

a v dílčí soutěži parkuru spřežení. Jeho loňskou sportovní 

sezónu tak můžeme nazvat „parkurovou“. V jízdě mezi kuže-

ly porážel své soupeře i na posledních loňských mezinárod-

ních závodech spřežení v Donaueschingen, kde v honebním 

parkuru zvítězil a v dílčí soutěži parkuru spřežení obsadil 

bronzovou pozici. Do roku 2018 vstoupil jako třináctý nejlep-

ší jezdec se čtyřspřežím v žebříčku FEI nejlepších vozatajů 

světa. V neposlední řadě připomeňme také ocenění oblast-

ního výboru za celoživotní práci pro jezdecký sport paní 

Aleny Krejzlové. Dcera šlechtitele a chovatele Jiřího Davida 

kráčí ve šlépějích svého otce, jenž zasvětil svůj život koním 

v Kladrubech nad Labem. V tehdejším Plemenářském podni-

ku Kladruby nad Labem působil ve funkci hlavního inženýra 

a vedoucího chovu koní. Zajímavostí je, že přeložil pravidla 

jezdeckého sportu spřežení z francouzštiny do češtiny a stal 

se zakladatelem soutěží spřežení na území současné ČR. 

Na svou dceru by byl jistě pyšný. Paní Krejzlová se dodnes 

aktivně věnuje jezdectví, působí jako rozhodčí na jezdeckých 

závodech všestrannosti a spřežení. U příležitosti konání Ru-

dolfova poháru – dubnových mezinárodních závodů spřežení 

v Kladrubech nad Labem, také jako překážková rozhodčí 

v maratonu, nejnáročnější dílčí části závodů. Všem oceně-

ným gratulujeme!

Ocenění současných i bývalých zaměstnanců národního hřebčína 

v Nechanicích. Foto archiv Bohunky Rosůlkové

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY A OCENĚNÍ
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Jiří Nesvačil jun. absolvuje drezurní úlohu na závodech čtyřspřeží během 

Royal Windsor Horse Show. Foto Alexandra Lotz

V roce 2008 tuto soutěž se čtyřspřežím v barvách Národní-

ho hřebčína Kladruby nad Labem absolvoval jezdec Petr Vo-

záb. Legendární se stala účast Jiřího Kocmana se čtyřspře-

žím starokladrubských koní v roce 1975, který se umístil 

celkově na druhém místě. S pozváním na osobní večeři mu 

gratulovala samotná anglická královna Alžběta II. 

JAKUB HLÁVKA STŘÍBRNÝ V BOROVÉ

Ve dnech 18.–20. května 2018 proběhlo v Borové další kolo 

seriálu závodů všestrannosti Zlaté podkovy 2018. Repre-

zentant Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jakub 

Hlávka v sedle klisny Farhy-K obsadil v soutěži Stříbrné 

podkovy, stříbrnou pozici. V druhé nejnáročnější kategorii 

seriálu závodů ho tak od vítězství dělilo jen 40 setin trest-

ného bodu v drezuře. Soutěže seriálu závodů Zlaté podkovy 

2018 probíhaly v průběhu celého léta, finále se jelo poslední 

srpnový víkend v Humpolci.

ZÁVODY SPŘEŽENÍ V MIMONI

O víkendu 9.–10. června 2018 se jezdci Národního hřebčína 

Kladruby nad Labem zúčastnili závodů spřežení v Mimoni. 

V soutěži čtyřspřeží s přehledem zvítězil Jiří Nesvačil jun. 

Jezdci čtyřspřeží se v obou soutěžních dnech potýkali s ne-

přízni počasí v podobě silných přívalových dešťů, v sobotu 

musel sbor rozhodčích závody dokonce přerušit. V kategorii 

jednospřeží se za Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

zúčastnila zootechnička hřebčína Slatiňany Kateřina Ne-

umannová, v kategorii dvojspřeží pak Michaela Chylíková 

a Petr Novák.

Petr Novák reprezentuje národní hřebčín na závodech spřežení v Mimoni. 

Foto archiv NHK

JAKUB HLÁVKA ZLATÝ V LOŠTICÍCH

Další vítězství ze seriálu závodů všestrannosti Zlatá podko-

va 2018, které probíhaly 16.–17. června 2018 přivezl domů 

reprezentant Jakub Hlávka v sedle klisny Farha – K. Závody 

se konaly v Lošticích v areálu zámeckého parku Žádlovice. 

Jakub Hlávka startoval v nejobsazenější soutěži Stříbrné 

podkovy obtížnosti stupně „L“, kde startovní pole čítalo 

33 jezdců. Prvenství si dvojice z národního hřebčína drže-

la již z prvního dne po absolvování drezury s hodnocením 

28,40 trestných bodů a bezchybně zajetém parkuru. V nedě-

li potvrdili vítězství plynulým absolvováním náročného krosu 

s 25 skoky o délce téměř 2,5 km.

Jakub Hlávka s klisnou Farha - K na závodech všestrannosti v Lošticích. 

Foto archiv NHK

JIŘÍ NESVAČIL JUN. „NEJLEPŠÍ VOZATAJ ROKU 2017“

Reprezentant Národního hřebčína Kladruby nad Labem 

a České republiky v soutěžích čtyřspřeží Jiří Nesvačil jun. zís-

kal ocenění „Nejlepší vozataj roku 2017“. Cena byla udělena 

Komisí spřežení u příležitosti konání Galavečeru všestran-

nosti a spřežení v Humpolci. Dne 24. února 2018 byli pod 

záštitou předsedy Senátu ČR Milana Štěcha vyhodnoceni 

nejúspěšnější sportovci a chovatelé roku 2017. Pořadatelé 

Komise všestrannosti a spřežení a SOUTĚŽE PODKO-

VY o. p. s. dále vyhlásili výsledky Českého poháru spřežení 

a udělili ocenění předané správní radou o. p. s. Jiří Nesvačil 

jun. slavil v uplynulé sezóně úspěch především v zahraničí. 

V aktuálním žebříčku jezdců čtyřspřeží, který vydala Mezi-

národní jezdecká federace FEI k 9. listopadu 2017 byl český 

reprezentant z národního hřebčína třináctý. Světovému 

žebříčku FEI v královské vozatajské disciplíně vévodí dlou-

hodobě Australan Boyd Exell, který je úřadujícím mistrem 

světa i vítězem Světového poháru. 

VÝSLEDKY ČESKÉHO POHÁRU SPŘEŽENÍ 2018

Na konci sportovní sezóny zveřejnila Česká jezdecká fede-

race bodování a pořadí jezdců v Českém poháru spřežení 

2018. Reprezentanti Národního hřebčína Kladruby nad 

Labem si vedli velmi dobře především v soutěžích dvojspřeží, 

ve kterých startovali letos poprvé Michaela Chylíková, Petr 

Novák, Vladimír Moudrý i Kateřina Neumannová. První tři 

jmenovaní nasbírali bodové hodnocení, které v celkovém 

součtu přineslo umístění v první desítce všech zúčastněných 

jezdců. Jiří Nesvačil jun., který reprezentuje národní hřebčín 

v soutěžích čtyřspřeží, startoval v letošní sezóně především 

na závodech v zahraničí. 

SPORTOVNÍ VÝSLEDKY 

STŘÍBRNÁ JÍZDA JIŘÍHO NESVAČILA JUN. Z FINÁLE 

ZIMNÍHO JEZDECKÉHO POHÁRU ČJF 2018

Ve dnech 21.–25. března 2018 se na výstavišti v Lysé nad 

Labem konal Jezdecký festival, jehož součástí byly nejen 

závody spřežení, ale také skoky, drezura, všestrannost a vol-

tiž. V předvečer konání finálních kol vozatajských soutěží 

pořadatelé připravili večerní program, ve kterém nechybělo 

atraktivní skokové MINI-MAXI, adrenalinový Jump & Drive 

a další show program. Starokladrubští koně z Národní-

ho hřebčína Kladruby nad Labem se prezentovali v rámci 

večerní ukázky hned dvakrát. Poprvé během adrenalinového 

Jump & Drive, při kterém soutěží společně spřežení s vo-

zatajem a parkurový jezdec v sedle koně. Podruhé v rám-

ci akční ukázky rychlá kola, v rámci které dvě dvojspřeží 

starokladrubských běloušů z národního hřebčína předvedla 

show při absolvování zrcadlově připravené trati. V nedělním 

klání byla na pořadu dne finále vozatajských soutěží. Ná-

rodní hřebčín Kladruby nad Labem měl svého reprezentanta 

v královské disciplíně čtyřspřeží. Pod vedením Jiřího Nesva-

čila jun. vyhráli starokladrubští bělouši druhé kolo finální 

soutěže čtyřspřeží a celkově ve finále v Lysé nad Labem 

v rámci této disciplíny obsadili stříbrnou pozici. 

ÚSPĚŠNÁ DREZURA JAKUBA HLÁVKY

Zaměstnanec Národního hřebčína Kladruby nad Labem 

Jakub Hlávka s devítiletou klisnou českého teplokrevníka 

Farhou–K přivezli z drezurních soutěží úrovně DU-B/2018 

a L0/2016 druhé a třetí místo. Jarní drezurní závody, kte-

rých se naše dvojice zúčastnila v rámci přípravy pro soutěže 

ve všestrannosti, se konaly 14. dubna 2018 v JK Dolní Přím. 

JAKUB HLÁVKA ZVÍTĚZIL V TĚŠÁNKÁCH

Jezdec z Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jakub 

Hlávka v sedle klisny Farhy–K z chovu národního hřebčína 

zvítězil v soutěži Stříbrné podkovy, která se konala v rámci 

dalšího kola seriálu závodů všestrannosti Zlaté podkovy ve 

dnech 5.–6. května 2018 v Těšánkách. K nejlepšímu výsledku 

36,30 trestných bodů v drezuře přidal skvěle odjetý cross 

a čistý parkur, což v poli 23 startujících znamenalo vítězství 

v jeho soutěži. 

ROYAL WINDSOR HORSE SHOW 2018

Jiří Nesvačil jun. z Národního hřebčína Kladruby nad La-

bem se ve dnech 9.–13. května 2018 účastnil prestižních 

mezinárodních závodů čtyřspřeží, které byly součástí Royal 

Windsor Horse Show. Drezurní zkoušku zvládl s výsledkem 

55,64 trestných bodů a zaujal se čtyřspřežím starokladrub-

ských běloušů 15. místo. V rámci překážkové jízdy spře-

žení se v konkurenci 30 nejlepších jezdců světa umístil na 

13. místě. Sobotní maraton bohužel z důvodu náhlé zdra-

votní indispozice jednoho z koní nedokončil. V kompletní 

soutěži CAIO4*–W, zařazené do hodnocení světového pohá-

ru čtyřspřeží World Cup 2018, zvítězil legendární australský 

jezdec Boyd Exell.
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BRONZ Z MISTROVSTVÍ ČR VŠESTRANNOSTI DRUŽSTEV

Národní hřebčín Kladruby nad Labem měl po dlouhé době 

své želízko v ohni u příležitosti konání Mistrovství ČR ve 

všestrannosti. Boj o mistrovské tituly probíhal ve dnech 

19.–22. července 2018 na dostihovém závodišti v Pardu-

bicích. Reprezentant Národního hřebčína Kladruby nad 

Labem Jakub Hlávka s klisnou kladrubského chovu Far-

hou – K tvořili součást týmu v mistrovské soutěži družstev. 

V soutěžní disciplíně obtížnosti stupně „L“ sestavili družstvo 

„Východočeská oblast 2“ ve složení Lucie Hlavatá (JS Sla-

víkov), Eliška Orctová (JC Rusek), Jakub Hlávka (Národní 

hřebčín Kladruby nad Labem) a Petr Myška (Jezdecký klub 

Isabel, z.s.). Boj o medaile byl napínavý do poslední chvíle, 

kdy rozhodovala doslova každá chyba v závěrečném ne-

dělním parkuru. Po třech soutěžních dnech, během kterých 

jezdci postupně absolvovali drezuru, kros i skoky, dosáhli 

jezdci v konkurenci čtrnácti družstev na bronzovou příčku.

STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ NA CAI NEBANICE

Jiří Nesvačil jun. se sportovním čtyřspřežím starokladrub-

ských běloušů reprezentoval Národní hřebčín Kladruby nad 

Labem na mezinárodních závodech spřežení v Nebanicích, 

které se konaly ve dnech 2.–5. srpna 2018. Z dílčích soutěží 

(drezura, maraton, parkur) získalo čtyřspřeží nejlepší výsle-

dek v drezuře, kdy s hodnocením 49,14 trestných bodů obsa-

dilo průběžné třetí místo. Během maratonu došlo ke zranění 

jednoho z koní, který byl na místě ošetřen veterinárním lé-

kařem. I přesto, že se po sobotním maratonu rozplynuly na-

děje na hodnocení v kompletní soutěži CAI3*–H4, nastoupilo 

čtyřspřeží běloušů z národního hřebčína na start nedělního 

parkuru. Trať připravenou stavitelem Josefem Middendor-

fem absolvovali s jednou chybou a v závěrečné disciplíně tak 

byli dekorováni na pátém místě. Celkovým vítězem soutěže 

čtyřspřeží v Nebanicích se stal Benjamin Aillaud z Francie. 

Jiří Nesvačil jun. absolvuje drezurní úlohu v Nebanicích. Foto archiv NHK

FINÁLE STŘÍBRNÉ PODKOVY 2018 S ÚČASTÍ 

REPREZENTANTŮ NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA  

VE FINÁLE BODOVALI JAK JEZDCI SPŘEŽENÍ, 

TAK REPREZENTANT VŠESTRANNOSTI

Dvě dvojspřeží a jedno jednospřeží starokladrubských koní 

reprezentovalo Národní hřebčín Kladruby nad Labem na 

finále 53. ročníku seriálu závodů Zlaté podkovy v Humpolci 

24.–26. srpna 2018. Vozatajská disciplína tradičně sčítala 

výsledky z dílčích soutěží drezury, maratonu a závěrečné 

překážkové jízdy mezi kužely. Na stupních vítězů stanuli 

a bronzové medaile pro národní hřebčín vybojovali Kateřina 

Neumannová v kompletní soutěži jednospřeží a Petr Novák 

v kompletní soutěži dvojspřeží. Oba zajeli ve své kategorii 

druhý nejlepší výsledek ve vozatajském parkuru, oba zapřa-

hali starokladrubské vraníky. V kompletní soutěži dvojspřeží 

se pak na celkovém čtvrtém místě umístila Michaela Chy-

líková s kombinovanou bílo-vranou zápřeží starokladrub-

ských koní. 

Zásluhou jezdce Jakuba Hlávky s klisnou Farhou – K, na-

rozenou v Kladrubech nad Labem, měl národní hřebčín 

u příležitosti konání finále 53. ročníku seriálu závodů Zlatá 

podkova své zástupce také v disciplíně všestrannosti. Z kva-

lifikačních kol v Těšánkách, Borové, Lošticích a Vrchovanech 

nasbíral reprezentant národního hřebčína celkem 94 bodů, 

což zajistilo průběžné druhé umístění v letošním kvalifikač-

ním žebříčku. Prvenství držela Eliška Orctová se 102 body. 

Dvojice se účastnila soutěže Stříbrná podkova. První den 

absolvovali drezurní zkoušku, následně zajeli náročný kros 

bez trestných bodů na překážkách s lehkou časovou penali-

zací. Shození v závěrečné skokové zkoušce přineslo celkové 

10. místo. Národní hřebčín chová vedle starokladrubských 

koní také několik klisen českého teplokrevníka s cílem pro-

dukovat sportovní koně. Navazuje se tak na pokračování 

tradice sportovní činnosti slavných kladrubských jezdců, 

kteří vynikali ve skocích i všestrannosti, ale také na vzdělá-

vání současných pracovních jezdců v jezdeckém umění, které 

pak zúročí při výcviku starokladrubských koní.

ZÁVODY SPŘEŽENÍ V ČAKOVIČKÁCH

Na závodech spřežení v Čakovičkách – Nové Vsi, které se 

konaly ve dnech 22.–23. září 2018, reprezentovali Národní 

hřebčín Kladruby nad Labem v soutěži dvojspřeží Kateřina 

Neumannová ze Slatiňan a Vladimír Moudrý z výcvikového 

střediska v Heřmanově Městci. Vladimír Moudrý se v kom-

pletní soutěži dvojspřeží CAN2* umístil na třetím místě. 

ČTYŘSPŘEŽÍ STAROKLADRUBSKÝCH 

BĚLOUŠŮ V RIESENBECKU

Reprezentant Národního hřebčína Kladruby nad Labem 

Jiří Nesvačil jun. závodil ve dnech 21.–24. června 2018 se 

sportovním čtyřspřežím z Národního hřebčína Kladruby nad 

Labem na mezinárodních závodech spřežení CAI3* v ně-

meckém Riesenbecku. Začínalo se drezurní zkouškou, ve kte-

ré zaujal s velmi dobrým výsledkem 54.27 trestných bodů 

průběžnou devátou pozici. V sobotním maratonu zapřahal 

poprvé ve čtyřspřeží mladého šestiletého starokladrubské-

ho bělouše Favory Risa XXI-53. Po absolvování nedělního 

vozatajského parkuru získal v silné konkurenci nejlepších 

světových jezdců čtyřspřeží 12. místo.

CENA HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE

Dvě dvojspřeží a jedno jednospřeží z Národního hřebčína 

Kladruby nad Labem se zúčastnily tuzemských závodů 

spřežení na dostihovém závodišti v Pardubicích. O víkendu 

7.–8. července 2018 závodili v soutěži jednospřeží Kateři-

na Neumannová, v soutěži dvojspřeží Michaela Chylíková 

a Petr Novák. V dílčí soutěžní disciplíně dosáhla pěkného 

výsledku Michaela Chylíková, která obsadila v drezuře 

dvojspřeží úrovně CAN2* průběžné druhé umístění. V dre-

zurní zkoušce si dobře vedla i Kateřina Neumannová, která 

se v nejpočetněji obsazené kategorii jednospřeží CAN2* 

v drezuře umístila na průběžném šestém místě.

Kateřina Neumannová reprezentuje národní hřebčín na závodech 

spřežení v Pardubicích. Foto Ivan Krejza

VÍTĚZSTVÍ JIŘÍHO NESVAČILA JUN. V LIPICI

Ve dnech 4.–8. července 2018 startovalo sportovní čtyřspře-

ží z Národního hřebčína Kladruby nad Labem na meziná-

rodních závodech ve slovinské Lipici. Starokladrubští bělouši 

pod vedením Jiřího Nesvačila jun. dosáhli nejlepšího výsled-

ku v úvodní páteční drezuře i v závěrečném nedělním voza-

tajském parkuru. V sobotním maratonu obsadili průběžné 

druhé místo a po součtu výsledků ze všech tří dílčích disci-

plín přiváží domů prvenství, které je o to cennější, že výsled-

ky soutěže čtyřspřeží, obtížnosti CAI3*, jsou započítávány 

do žebříčku Světového poháru čtyřspřeží.

NÁRODNÍ HŘEBČÍN NA MISTROVSTVÍ 

ČR SPŘEŽENÍ SEMICE 2018

Národní hřebčín Kladruby nad Labem měl na Mistrovství 

ČR v soutěžích spřežení 19.–22. července 2018 zastoupení 

tří zápřeží ve dvou soutěžích. Jedná se o jezdce, kteří v sou-

těžích spřežení především sbírají zkušenosti. V jednospřeží 

startoval Vladimír Moudrý, ve dvojspřeží Michaela Chylíková 

a Petr Novák. V konkurenci všech kvalifikovaných jezdců 

dvojspřeží si první a druhý den nejlépe vedla Michaela Chylí-

ková, která se v drezuře i maratonu umístila na pěkném pá-

tém místě. Celkově dokončila MČR na 6. místě a Petr Novák 

na 7. místě. Vladimír Moudrý si vedl velmi dobře v marato-

nu, ve kterém obsadil 4. místo a ještě lépe v závěrečné pře-

kážkové jízdě, ve které byl dokonce druhý. Celkově se ve své 

soutěžní kategorii jednospřeží umístil těsně za medailovými 

pozicemi na čtvrtém místě. Sbor rozhodčích pracoval pod 

vedením hlavního rozhodčího pana Josefa Trojance. Funk-

ci technického delegáta zastával zkušený Luboš Kocman, 

stavitelem sobotní tratě maratonu a nedělního parkuru byl 

dlouholetý jezdec spřežení Petr Vozáb.

Vladimír Moudrý během maratonu na MČR v Semicích. Foto archiv NHK
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Sportovní výsledky a ocenění Sportovní výsledky a ocenění

po ukončení jezdeckého klání v USA, do Kladrub nad Labem 

dorazili ve středu 26. září 2018 v ranních hodinách.

Světové jezdecké hry probíhají jednou za čtyři roky a sou-

střeďují mistrovství světa všech jezdeckých disciplín na 

jedno místo. Čtyřspřeží starokladrubských koní se účastí na 

Světových jezdeckých hrách dostalo mezi nejužší světovou 

elitu dvaceti nejlepších jezdců světa. Dějiště příštích Světo-

vých jezdeckých her zatím není známo, nicméně plně doufá-

me, že na nich starokladrubští koně opět nebudou chybět.

„Z pohledu kočího“ aneb areál závodiště v americkém Tryonu. 

Foto archiv NHK

Výsledky závodů jsou započítávány do kvalifikace seriálu 

závodů Zlatá podkova 2019.

MEZINÁRODNÍ ZÁVODY SPŘEŽENÍ V POLSKU 

S ÚČASTÍ VRANÉHO DVOJSPŘEŽÍ

Poslední zářijový víkend (27.–30. září 2018) proběhlo v Pol-

sku zakončení sportovní sezóny 2018 u příležitosti konání 

mezinárodních závodů spřežení nedaleko zámku Ksiaz 

(Walbrzych). Národní hřebčín Kladruby nad Labem měl své-

ho reprezentanta v soutěži dvojspřeží CAI2*. Starokladrubš-

tí vraníci ze Slatiňan pod vedením Petra Nováka, pro které-

ho to byl první mezinárodní start, svého jediného soupeře 

porazili a zvítězili.

STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ NA SVĚTOVÝCH 

JEZDECKÝCH HRÁCH 2018

Poprvé v historii se na jezdeckých závodech v USA před-

stavilo čtyřspřeží starokladrubských koní z České republiky. 

Stalo se tak při Světových jezdeckých hrách (WEG), které 

se konaly ve dnech 10.–23. září 2018 v americkém Tryonu 

v Severní Karolíně. Českou republiku reprezentovali zástupci 

čtyř klasických disciplín – parkurové skákání, voltiž, para-

drezura a spřežení. V poslední jmenované disciplíně star-

toval v barvách České republiky reprezentant Národního 

hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Nesvačil jun. se čtyřspře-

žím starokladrubských bílých hřebců Generale Pastorella 

VII, Generalissimus Represa XXXIV–21, Generalissimus 

Amiga XXXIV–13, Sacramoso Aversa XI–5 a Favory Risa 

XXI–53. Národní hřebčín Kladruby nad Labem ve spoluprá-

ci s Českou jezdeckou federací připravoval téměř celý rok 

přepravu a pobyt v USA pro 5 koní, 5 osob, 2 kočáry, po-

stroje a ostatní potřebné příslušenství. Finančně náročnou 

cestu bylo možné realizovat na základě podpory Minister-

stva zemědělství a na základě příspěvku od Mezinárodní 

jezdecké federace (FEI), která podpořila dvacet nejlepších 

jezdců světa příspěvkem na leteckou přepravu koní. Měsíc 

před začátkem Světových jezdeckých her se v Kladrubech 

nad Labem uskutečnila nakládka kompletního vybavení pro 

čtyřspřeží do námořního kontejneru. Zásilka putovala na 

místo konání závodů téměř tři týdny. Pětice starokladrub-

ských koní včetně účastníků sportovního týmu ve složení 

Jiří Machek, ředitel národního hřebčína, Jiří Nesvačil jun. 

jezdec čtyřspřeží, Kateřina Nesvačilová a Jakub Mack jako 

groomové a Jaroslav Pavel, člen komise České jezdecké 

federace pro disciplínu spřežení se na cestu vydali o měsíc 

později začátkem září 2018. Koně byli přepraveni kamionem 

na letiště Lutych v Belgii. Odtud je čekal náročný osmihodi-

nový let. Všech pět běloušů zvládlo svůj první letecký přesun 

bez problémů. Před samotným vstupem do centra dění 

Světových jezdeckých her museli absolvovat ještě třídenní 

pobyt v povinné karanténě. To nejtěžší, s čím bylo nutné se 

vyrovnat, bylo počasí. Buď intenzivně pršelo, nebo bylo příliš 

horko. Třicetistupňová vedra spojená s vysokou vlhkostí 

vzduchu ovlivňovala výkony koní a komfort jejich pobytu 

v Tryonu. Mimo jiné i z tohoto důvodu byla nakonec zkráce-

na trať maratonu a snížena rychlost v této zkoušce. Místo 

konání Tryon patřilo mezi oblasti potenciálně zasažitelné 

hurikánem Florence. Naštěstí se obavy nenaplnily a huri-

kán zasáhl dějiště závodů jen okrajově, a to silným deštěm 

trvajícím celý den.

Jiří Nesvačil jun. na WEG Tryon (USA). Foto archiv NHK

Královská disciplína čtyřspřeží byla na programu poslední 

dny konání Světových jezdeckých her. Veterinární inspekcí 

prošlo všech 5 starokladrubských hřebců zcela bez problé-

mů. Na start se postavili poprvé v pátek 21. září 2018, kdy 

absolvovali drezurní zkoušku. Následoval sobotní maraton 

s osmi překážkami a páteční parkur spřežení s vyhlášením 

vítězů. Pod vedením Jiřího Nesvačila jun. se starokladrubští 

koně z národního hřebčína umístili v celkovém hodnocení 

kompletní soutěže čtyřspřeží na 18. místě. Z dílčích soutěží 

závodů spřežení si nejlépe vedli v maratonu, kde obsadili 

14. místo. Čtyřspřeží starokladrubských koní z národního 

hřebčína vzbuzovalo v dějišti Světových jezdeckých her 

všeobecný zájem, a to jak u diváků, tak i u ostatních účast-

níků závodů. Jednalo se o jediné čtyřspřeží složené z bě-

loušů a o jediné složené z hřebců. Členové ekipy národního 

hřebčína byli často dotazováni, o jaké plemeno se jedná 

a odkud koně pocházejí. Do své domoviny se koně vydali den 



Den starokladrubského koně měl jako čestného hosta Karla I. – posledního 

císaře rakouského a jeho doprovod. Foto Magdaléna Straková
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13. LEDNA 2018 JEZDECKÝ PLES 

Tradiční kladrubský ples si nenechalo ujít přes 100 návštěv-

níků. K tanci a poslechu hrála skupina Technics. 

2.–4. ÚNORA 2018 V POLOLETÍ KONĚ LETÍ

U příležitosti pololetních prázdnin byly uspořádané mimořád-

né zimní prohlídky pro návštěvníky kladrubského i slatiňan-

ského areálu. Děti, které přinesly vysvědčení se samými 

jedničkami, získaly vstup na jeden prohlídkový okruh zdarma. 

Dále si zde mohly zkusit vyluštit starokladrubský kvíz s kří-

žovkami nebo namalovat a napsat vlastní tabulku pro koně. 

V pololetí koně letí. Foto archiv NHK

25. KVĚTNA 2018 NOC KOSTELŮ 

Večerní prohlídky kostela sv. Václava a Leopolda a hřbitovní 

kaple Povýšení sv. Kříže, kdy byly pro návštěvníky mimo-

řádně zpřístupněné i prostory, které jsou standardně pro 

veřejnost uzavřené.

26. KVĚTNA 2018 MUZEJNÍ NOC

Mimořádné noční prohlídky areálu v Kladrubech nad Labem. 

Návštěvníci mohli navštívit kočárovnu s postrojovnou, hřbi-

tovní kapli Povýšení sv. Kříže, kostel sv. Václava a Leopolda 

i kladrubský zámek, a to za přítomnosti císaře Františka 

Josefa I. a jeho manželky císařovny Sissi. 

noc

Vstup zdarma
Akce se koná v rámci Dne starokladrubského koně

NÁRODNÍ HŘEBČÍN
KLADRUBY NAD LABEM

26. 5. 2018sobota

muzejní}na zámku
v Kladrubech
nad Labem

19:00-24:00 hodin

www.nhkladruby.cz

18:00 Koncert 
v kostele sv. Václava a Leopolda

Harmonie sfér
Kateřina Englichová: Harfa
Eva Garajová: Mezzosoprán

Nenechte si ujít: 

• Prohlídku zámku, kde pobýval 

František Josef I a jeho 

manželka Alžběta Bavorská

• Nově restaurovaný kočár 

prezidenta T. G. Masaryka

• Mimořádnou prohlídku hřbitovní 

kaple Povýšení sv. Kříže 

s tajemstvím nalezené krypty

• Aktuální výstavu „Tož 

budeme sedlat…“ o vztahu 

T. G. Masaryka a koní

NÁVŠTĚVNICKÉ AKCE
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8. ZÁŘÍ 2018 DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 

Animované prohlídky kladrubského zámku s císařskou 

rodinou a jejím služebnictvem. Návštěvníci zde měli mož-

nost poznat, jak se žilo vrchnosti zde na zámku. V rámci 

programu bylo možné vyfotit se s historickými postavami, 

vyzkoušet si ,,smyslů-plné“ kvízy a hry nebo navštívit zdejší 

sedlářskou dílnu. 

15. ZÁŘÍ 2018 KLADRUBY NARUBY 

Zábavné rodinné odpoledne v Kladrubech nad Labem, jehož 

součástí bylo předvedení starokladrubských koní, hudeb-

ní i divadelní vystoupení, tvořivé dílny, nejrůznější atrakce 

a soutěže, jarmark a ukázky tradičních řemesel a hasičské 

techniky. V rámci programu vystoupila i hudební skupina 

Sabrage. 

ZÁŘÍ – ŘÍJEN 2018 PODZIMNÍ PROHLÍDKY 

KLADRUBSKÉHO HŘEBČÍNA SPOJENÉ 

S LOUTKOVÝM DIVADLEM 

Komentované dětské prohlídky v Kladrubech nad Labem 

spojené s loutkovým divadlem plným oblíbených koňských 

pohádek. Určeno pro mateřské školy, základní školy a další 

pedagogické a vzdělávací ústavy a dětské organizace. 

28. ŘÍJNA 2018 SLAVNOSTNÍ UZAVŘENÍ 

HLAVNÍ NÁVŠTĚVNICKÉ SEZÓNY

Národní hřebčín si připomněl Den vzniku samostatného 

československého státu speciálním programem. Návštěvníci 

mohli zhlédnout slavnostní zápřež starokladrubských bě-

loušů s Masarykovým kočárem a kopiemi původních postrojů. 

17.–18. LISTOPADU 2018 O SVÁTKU 

DO NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA

U příležitosti listopadového státního svátku byl areál 

hřebčína v Kladrubech nad Labem a Slatiňanech mimořád-

ně otevřen veřejnosti. Každý dětský návštěvník, který při 

výkladu pozorně poslouchal, obdržel k vyluštění zábavný 

starokladrubský kvíz plný nejrůznějších úkolů a her. Úspěšní 

luštitelé získali samozřejmě drobnou odměnu.

10. ČERVNA 2018 DEN OTEVŘENÝCH ZAHRAD

Komentované procházky po parku v Mošnicích, v rámci kte-

rých bylo možné i absolvovat celou řadu zábavných a nauč-

ných kvízů a her. 

Zámecká zahrada. Foto archiv NHK

ČERVENEC – SRPEN, POHÁDKOVÁ 

PROHLÍDKA: CÍSAŘOVNA HOT I ČEHÝ

Po dobu letních prázdnin mohli návštěvníci využít příle-

žitosti a zúčastnit se každé úterý animované pohádkové 

prohlídky kladrubského zámku, jejíž letošním tématem bylo: 

Císařovna Hot i Čehý.

LETNÍ ANIMOVANÉ 
PROHLÍDKY KLADRUBSKÉHO 

ZÁMKU 
 

od 3. 7. do 21. 8.  
každé úterý v 15:00 a v 16:00 hod. 

 
 

POHÁDKOVÁ PROHLÍDKA 
 PRO DĚTI I DOSPĚLÉ  

 

CÍSAŘOVNA HOT I ČEHÝ 
 

 

Na zámku v Kladrubech nad Labem je opět rušno. Totiž 
naše milá císařovna Sisi, ale nikde to prosím vás 
neříkejte… nu, jak bychom vám to… ona zkrátka řehtá 
jako starokladrubský kůň. Jestli se ovšem podaří 
zjistit, proč řehtá a jaký osud čeká na hrdiny příběhu, 
se dozvíte, když přijedete i se s svými dětmi v průběhu 
letních prázdnin 2018 do Národního hřebčína v 
Kladrubech nad Labem. 
 

 

 

 REZERVACE VSTUPENEK: pruvodci@nhkladruby.cz 
(Z důvodu velkého zájmu doporučujeme rezervaci předem) 

 
 

 VSTUPNÉ:  
 

 
 

     
                          Vstup zdarma pro: 
             osoby ZTP, ZTP/P a doprovod ZTP/P, držitele karet volných vstupenek 

základní vstupné snížené vstupné 
délka prohlídky 

(návštěvník ve věku 6 let a více) (návštěvník ve věku pod 6 let) 

100,- Kč 50,-Kč cca 45 min. 

25. SRPNA 2018 HRADOZÁMECKÁ NOC

Hradozámecká noc. Foto archiv NHK

Mimořádné noční prohlídky kladrubského zámku s audiencí 

u oblíbeného císařského páru Františka Josefa I. a jeho ženy 

Alžběty Bavorské zvané Sissi. 
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Návštěvnické akce Návštěvnické akce

26.–27. PROSINCE 2018 ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ 

STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ

Oblíbená vánoční akce pro návštěvníky, v rámci které bylo 

možné navštívit komentované prohlídky v Kladrubech nad 

Labem i Slatiňanech. Součástí programu v Kladrubech 

nad Labem byla i tvořivá vánoční dílna pro malé i velké 

návštěvníky, kteří si zde mohli vyrobit ozdobičku či dekora-

ci, nazdobit perníčky či nakreslit svého starokladrubského 

koně. Každý dětský návštěvník, který donesl koním nějaký 

pamlsek pod stromeček, získal vstup na jeden prohlídkový 

okruh zdarma. 

Zimní království starokladrubských koní. Foto archiv NHK

23. LISTOPADU 2018 ADVENTNÍ 

KONCERT VIRTUOSI DI PRAGA

Ve spolupráci s obcí Kladruby nad Labem byl opět uspořá-

dán oblíbený a tradiční adventní koncert v kostele sv. Vác-

lava a Leopolda. Vystoupili zde Virtuosi di Praga a dětský 

pěvecký sbor Myšáci. 

21. PROSINCE 2018 VÁNOČNÍ 

KONCERT IVETY HEJDUKOVÉ 

Vánoční koncert v kostele sv. Václava a Leopolda, na němž 

vystoupila sopranistka Iveta Hejduková a klavírista Vladi-

mír Kořán. Součástí programu bylo i adventní zpívání před 

kostelem. 



Foto archiv NHK
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Přednášky a semináře

Národní hřebčín Kladruby nad Labem každoročně připravuje řadu přednášek a seminářů s odbornou a popularizační te-

matikou, které jsou zdarma přístupny zájemcům z okruhu laické i odborné veřejnosti. V roce 2018 počet posluchačů dosáhl 

421 návštěvníků.

DATUM 

KONÁNÍ
NÁZEV AKCE TYP AKCE PŘEDNÁŠEJÍCÍ /HOST

24. 2.
Seminář a setkání chovatelů starokladrubských 

koní
seminář

Jiří Machek, Karel Regner,  

Zuzana Šancová, Ivana Ebelová,  

Diana Šilhánová, Jiří Nesvačil

14. 3.

Výjimečná hodnota krajiny pro chov a výcvik 

ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech 

nad Labem

přednáška Zdeněk Novák

28. 3.
Historie chovu slezského norika 

a chladnokrevných koní
přednáška Ivan Petrtýl

4. 4. Využití starokladrubských koní pro jízdní policii přednáška Josef Málek, Lenka Uskobová

13. 4.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem jako 

kulturní dědictví
přednáška Cyril Neumann, Jiří Machek

2. 5. Život a dílo prof. Františka Bílka přednáška Jan Navrátil 

12. 5. Etologie, etika a welfare přepravy koní seminář Pavel Čechovský

16. 5. Johann Georg de Hamilton – malíř lidí a zvířat přednáška Ludmila Ourodová

1. 9.
Manipulace a záchrana koní v krizových 

a rizikových situacích
seminář Pavel Čechovský

19. 9.
Hipologické sbírky a expozice Národního 

zemědělského muzea
přednáška Jana Jírovcová, Alena Štecherová

9. 10. Z domu hipologické muzeum přednáška Jaroslav Bušta

17. 10.
Archeologický výzkum v Národním hřebčíně 

Kladruby nad Labem
přednáška Tomáš Zavoral 

25. 10.
Beseda na téma Světové jezdecké hry 2018 

v Tryonu v USA
beseda

Jiří Kunát, Jiří Nesvačil jun.,  

Andrea Videnková, Anastasja Vištalová 

a Ondřej Zvára

31. 10. Slavná minulost československých hřebčínů přednáška Stanislav Hošák, Jan Pellar, Otto Dlabola

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE



Foto Jiří Podrazil
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Prohlídkové okruhy 

Po téměř dvou letech rekonstrukce otevřel Národní hřebčín 

Kladruby nad Labem v září 2015 své prostory veřejnosti. 

V rámci obnovy hřebčína byla opravena většina historic-

kých staveb a bylo upraveno i volné prostranství. Opravené 

prohlídkové okruhy v zámku, stájích, kočárovně, postrojov-

ně a lesovně byly následně doplněny i o nové expozice pro 

návštěvníky. Díky všem úpravám se hřebčín stal atraktiv-

nější institucí, která může prezentovat chov a využití sta-

rokladrubského koně a zároveň poskytovat kulturní i vzdělá-

vací služby na vysoké úrovni. Národní hřebčín Kladruby nad 

Labem nabízí prohlídky v hřebčíně v Kladrubech nad Labem 

a v hřebčíně ve Slatiňanech.

ÚSPĚŠNÁ NÁVŠTĚVNICKÁ SEZÓNA V NÁRODNÍM 

HŘEBČÍNĚ V KLADRUBECH NAD LABEM

Národní hřebčín Kladruby nad Labem zaznamenal vzrůs-

tající návštěvnost jak v hřebčíně v Kladrubech nad Labem, 

tak v hřebčíně ve Slatiňanech. V roce 2018 Národní hřebčín 

Kladruby nad Labem navštívilo téměř 83 000 návštěvníků, 

což je o pět procent více než za rok 2017 (80 000). Mezi ná-

vštěvníky rozmanitých prohlídkových okruhů patří tradičně 

i zahraniční turisté.

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI (1. 1.–31. 12.)

BĚŽNÉ 

PROHLÍDKY

AKCE A MIMOŘÁDNÉ 

NÁVŠTĚVY
CELKEM

Kladruby 

nad Labem
49 305 19 422 68 727

Slatiňany 12 068 1 950 14 018

82 745

KLADRUBY NAD LABEM

Stáje

Poznejte zblízka stáje jednoho z nejstarších hřebčínů 

na světě, setkejte se s našimi starokladrubskými koňmi, 

koňmi císařů a králů, a odhalte, čím vším musí projít no-

vorozená hříbata, než se z nich stanou chovné klisny nebo 

plemenní hřebci.

Zámek

Přeneste se do dob císaře Františka Josefa I. a Alžběty 

Bavorské zvané Sissi. Projděte se v jejich stopách dvanácti 

stylově zařízenými sály a komnatami, nahlédněte do kos-

tela, který zde dali postavit, a nechejte si vyprávět o jejich 

podivuhodných osudech.

Kočárovna, postrojovna a muzeum

Prozkoumejte soukromý kočár císaře Ferdinanda V., státní 

kočár T. G. Masaryka a další cenné kočáry a saně. Nechej-

te se ohromit dokonalým modelem císařského osmispřeží 

a v sále muzea se vydejte na výpravu více než pětisetletou 

historií chovu koní v Kladrubech.

Lesovna

Navštivte jednu z nejstarších roubenek v kraji a v ní úřadov-

nu c. a k. lesního správce. Za ní objevte unikátní simulátor 

jízdy v kočáře a vydejte se na virtuální projížďku Kladrub-

ským Polabím. V pracovní dny lze také nahlédnout do stále 

fungující sedlářské dílny.

Rozhledna

Vystoupejte po 87 schodech do výšky 17 metrů na bývalou 

vodárenskou věž, nově přestavěnou na rozhlednu, a užijte si 

pohled na areál hřebčína z ptačí perspektivy.

Hlavní návštěvnická sezóna  

od 1. dubna do 31. října 

Otevírací doba pokladny  

9:30–16:00

Časy prohlídek  

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00

SLATIŇANY

Stáje, kočárovna a sedlovna

Návštěvníci se mohou těšit na komentovanou prohlídku stá-

jí, které jsou již přes 70 let domovem vraných starokladrub-

ských koní. Prohlídka zahrnuje stáj plemenných hřebců, stáj 

klisen, kde jsou v jarních měsících k vidění naše nejmladší 

hříbata, kočárovnu, historickou sedlovnu rodu Auerspergů 

a výcvikové středisko.

Hlavní návštěvnická sezóna  

od 1. dubna do 31. října 

Otevírací doba pokladny  

10:00–16:00

Časy prohlídek  

11:00, 13:00, 14:30 a 16:00

PROHLÍDKOVÉ  

OKRUHY



Starokladrubští koně v ceremoniální 

službě v Dánsku. Foto Dalibor Gregor
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Spolupráce s královskými stájemi v Dánsku a Švédsku

SYNOVÉ KLISNY 306 CARACOLA (O: G XLIX) 

V CEREMONIÁLNÍ SLUŽBĚ VE ŠVÉDSKU

V lednu odcestoval do Stockholmu šestiletý valach Ge-

neralissimus Caracola XLIX – 3, který byl pro svou milou 

povahu a ochotu spolupracovat velmi oblíben už v našich 

stájích. V dubnu přibyl do stájí Královské švédské jízdní 

gardy jeho polobratr, devítiletý valach Generalissimus Ca-

racola XLIV – 9. Oba bělouši se již na jaře aktivně účastnili 

slavnostních přehlídek.

PODĚKOVÁNÍ ZÁSTUPCŮM ASOCIACE 

KRÁLOVSKÉ ŠVÉDSKÉ JÍZDNÍ GARDY

Slavnostní program Dne starokladrubského koně dne 

26. května 2018 byl příležitostí pro ředitele hřebčína Jiřího 

Machka poděkovat ze strany Národního hřebčína Kladruby 

nad Labem za dosavadní velmi přínosnou spolupráci panu 

Olofu Karlanderovi a Bo Slättsjömu. Je jejich zásluhou, že 

od roku 2004 slouží starokladrubský kůň k ceremoniálním 

účelům ve Švédsku. Oba zmiňovaní pánové spolupracují více 

než 40 let v oblasti zemědělské výroby, obchodu se země-

dělskými komoditami, organizace chovu koní a rozvoje jez-

deckého sportu ve Švédsku. V letošním roce ukončili aktivní 

činnost pro Asociaci královské švédské jízdní gardy.

NÁVŠTĚVA KRÁLOVSKÝCH STÁJÍ VE ŠVÉDSKU

Jiří Machek a Zuzana Šancová navštívili Stockholm ve 

dnech 12.–14. června 2018 na základě pozvání prezidenta 

Asociace královské švédské jízdní gardy pana Olofa Karlan-

dera a pana Bo Slättsjö, který je přímo odpovědný za výběr 

a nákup koní pro kavalerii. Tato asociace podporuje tradici 

držení královské jízdní gardy pro ceremoniální účely, opat-

řuje koně a nese 60 % nákladů na jejich držení – sdružuje 

25 tisíc členů a má 18 velkých sponzorů.

Programem návštěvy byla prohlídka kasáren kavalerie 

z roku 1897 a následně slavnostní střídání stráží v králov-

ském paláci. Koně pro jezdeckou kapelu jsou pečlivě vybírá-

ni. Kromě exteriérových a zdravotních hledisek je striktně 

posuzován charakter koně. To bylo i rozhodujícím impulsem 

pro výběr starokladrubského koně místo švédského teplo-

krevníka do čela průvodu pro trumpetisty. Dnes je tak ve 

stájích kavalerie k dispozici 7 starokladrubských bílých vala-

chů. Podobně pro bubeníka, který je na samé špici hned za 

dirigentem, je určen shirský kůň. Ostatní koně z kapely jsou 

ryzáci plemene švédský teplokrevník.

Královská švédská jízdní garda, jejíž součástí je i vojenská 

kapela, střeží královské paláce, je součástí ceremoniálu při 

významných událostech jako jsou narozeniny krále a členů 

královské rodiny, uvádění diplomatů do funkce, přijímání 

státních návštěv, znovuotevírání parlamentu. Starokladrub-

ští bělouši jsou navíc s oblibou využíváni jako slavnostní 

patrola při významných sportovních akcích, zejména ve 

Švédsku velmi populárních klusáckých dostizích. 

STAROKLADRUBŠTÍ BĚLOUŠI PUTOVALI 

DO DÁNSKÝCH KRÁLOVSKÝCH STÁJÍ V KODANI

Ve dnech 25.–26. září 2018 navštívili hřebčín v Kladrubech 

nad Labem zástupci královských stájí v Dánsku. Královský 

podkoní Niels Randløv byl doprovázen Poul Erik Petersenem 

a Henrikem Steinmannem, kteří zastávají úlohu královských 

vozatajů a vodí čtyřspřeží či šestispřeží starokladrubských 

běloušů při různých slavnostních příležitostech tak, jak to 

vyžaduje protokol královského dvora.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem připravil pro tuto 

vzácnou návštěvu kolekci tří běloušů po základním výcvi-

ku. Koně byli v úvodu předvedeni na ruce, dva vybraní byli 

následně zapřaženi a rovněž předvedeni pod sedlem. Při 

setkání dánské návštěvy s ředitelem hřebčína Jiřím Mach-

kem bylo přistoupeno k podpisu kupní smlouvy. Genera-

lissimus Amistad XLVIII – 8 a Sacramso Amorosa XI – 40 

tak budou v Kodani připravováni ve společnosti ostatních 

starokladrubských koní pro ceremoniální službu. 

Ocenění zástupců Královské švédské jízdní gardy za dlouholetou 

spolupráci s národním hřebčínem, zleva Olof Karlander, Jiří Machek 

a Bo Slättsjö, květen 2018. Foto Magdaléna Straková

SPOLUPRÁCE S KRÁLOVSKÝMI 

STÁJEMI V DÁNSKU A ŠVÉDSKU



Foto Dalibor Gregor
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Spolupráce se Zemskými hřebčinci v Písku a v Tlumačově

STAROKLADRUBŠTÍ PLEMENNÍ HŘEBCI 

V ZEMSKÝCH HŘEBČINCÍCH V ROCE 2018

V Zemském hřebčinci Písek zakončil na podzim 2018 své 

několikaleté působení starokladrubský bělouš 1029 Gene-

ralissimus Aversa XLIV. Využit byl v inseminaci čerstvým 

spermatem, zapuštěno bylo 10 starokladrubských klisen 

privátních chovatelů. Z připouštění v roce 2017 bylo po 

tomto hřebci letos registrováno v privátním chovu 5 hříbat 

(2 hřebečci, 3 klisničky). Hříbata byla hodnocena nadprů-

měrně za typ i exteriér. 

Dosud je po tomto hřebci narozeno 36 potomků – z toho 

5 klisen bylo zařazeno do chovu. Potomstvo je typické, ve 

větším i středním tělesném rámci, někdy méně kostnaté.

Na sezónu 2018 byli v Zemském hřebčinci Tlumačov pone-

cháni dva mladí plemenní hřebci 2312 Sacramoso Romy 

XVIII a 2311 Generalissimus Ruana III. Vraný zástupce 

kmene Sacramoso se pro zdravotní potíže bohužel v letoš-

ním roce v plemenitbě neuplatnil, z loňského připouštění 

se letos živě narodila 4 hříbata (2 hřebečci, 2 klisničky). 

Inseminačními dávkami bělouše Gss Ruana III bylo letos 

zapuštěno 15 klisen. V loňském roce bylo zapuštěno tímto 

hřebcem 11 klisen a letos se narodila 4 hříbata (3 hřebečci, 

1 klisnička). Od hřebce Gss Ruana III byly zhotoveny mraže-

né inseminační dávky ke komerčnímu využití a pro potřeby 

programu genetického zdroje starokladrubský kůň.

V roce 2018 bylo inseminací čerstvým semenem zapuštěno 

celkem 25 klisen, z toho 23 klisen privátních chovatelů. To 

znamená, že v privátním chovu má inseminace čerstvým 

semenem zásadní význam, bylo tak zapuštěno 39 % klisen 

z celkového počtu 58 zapuštěných klisen.

Na další období chystá Národní hřebčín Kladruby nad La-

bem umístit do obou zemských hřebčinců zástupce vrané 

i bílé varianty starokladrubského koně.

STAROKLADRUBŠTÍ VRANÍCI 

NA CHOVATELSKÉM DNI V TLUMAČOVĚ

Drezurní ukázku v kostýmech a dámských sedlech předvedli 

30. června 2018 na Chovatelském dni v Tlumačově jezdci 

z národního hřebčína. Starokladrubští koně se prezentovali 

ve dvou vystoupeních hlavního programu. Sedlovou čtveryl-

ku připravili a čtyři plemenné hřebce ze Slatiňan společně 

předvedli Kateřina Neumannová a Solo Siria XXIX, Michaela 

Flégrová a Sacramoso Mantova X, Karel Dvořák a Romke 

Eleja X a Petr Novák se Sacramoso Siria XV. V zápřeži byli 

prezentováni starokladrubští plemenní hřebci bělouš Gene-

ralissimus Ruana III a vraník Sacramoso Romy XVIII. Oba še-

stiletí plemeníci byli v připouštěcí sezóně 2018 v Tlumačově 

k dispozici pro inseminaci čerstvým spermatem. Vydařené 

chovatelské odpoledne si nenechalo ujít dva tisíce návštěv-

níků, kteří svou účastí potvrdili, že tradiční Chovatelský den 

v Tlumačově patří mezi významné a oblíbené akce Zlínského 

kraje.

STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ NA JARNÍ 

PŘEHLÍDCE PLEMENNÝCH KONÍ V PÍSKU

Starokladrubští hřebci Generalissimus Rarita II, Generalissi-

mus Aversa XLIV a Generalissimus Repressa XXXIV-21 byli 

předvedeni na Jarní přehlídce plemenných koní v Zemském 

hřebčinci Písek. Dne 3. března 2018 byla zahájena první 

z letošních přehlídek předvedením plemenných hřebců na 

ruce. V kolekci nechyběli dva bílí starokladrubští plemenní 

hřebci z národního hřebčína: Generale Aversa XLIV působící 

v připouštěcí sezóně 2018 v Zemském hřebčinci Písek (inse-

minace je možná čerstvým spermatem) a Generalissimus 

Rarita II, jenž je k dispozici prostřednictvím inseminačních 

dávek zmrazeného spermatu. Program přehlídky pokračo-

val vystoupením hostů a barokní ukázkou Pas de deux pod 

vedením jezdců Jakuba Hlávky a Jakuba Macka z národního 

hřebčína, kteří sedlali starokladrubské bělouše Generalissi-

mus Rarita II a Generalissimus Represa XXXIV-21. 

Předvedení starokladrubských hřebců na ruce v Zemském hřebčinci 

Písek. Foto Martina Kůstková

SPOLUPRÁCE SE ZEMSKÝMI HŘEBČINCI 

V PÍSKU A V TLUMAČOVĚ
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Spolupráce se Střední školou chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem

Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad 

Labem má více než šedesátiletou tradici. Spolupracuje 

s řadou významných chovatelů, především pak s Národním 

hřebčínem Kladruby nad Labem. Všestranně zaměřený 

odborný výcvik probíhá pod vedením zkušených mistrů od-

borného výcviku nejen ve stájích v Kladrubech nad Labem, 

ale také ve vlastní jezdecké hale. Absolventi zajišťují výcvik 

koní, uplatňují se jako sportovní i dostihoví jezdci, cvičitelé, 

trenéři, chovatelé, rozhodčí, průvodci při agroturistice, ve 

sportovních klubech a turistických jízdárnách, v hiporehabi-

litačních centrech i u jízdní policie. 

V průběhu roku 2018 spolupracovala Střední škola cho-

vu koní a jezdectví s národním hřebčínem při prezentaci 

starokladrubských koní a to zejména u příležitostí konání 

nejvýznamnějších akcí národního hřebčína. Žáci byli nezbyt-

nou součástí organizačního týmu při pořádání dubnových 

mezinárodních závodů Rudolfův pohár a prezentace ple-

mene starokladrubského koně během konání květnového 

Dne starokladrubského koně nebo zábavného rodinného 

odpoledne KLADRUBY NARUBY. Tradiční spoluprací je také 

předvedení starokladrubských klisen během výstavy Země 

živitelka v Českých Budějovicích. 

Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad La-

bem v bodech:

• Obor 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní

• Denní studium

• Státní škola

• IZO 000087855

• Kapacita žáků 144 osob

• Délka studia 3 roky

• Dosažený stupeň vzdělání – střední odborné

• Ukončení studia probíhá složením závěrečné zkoušky, 

absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční 

list.

ÚSPĚŠNÁ PREZENTACE STAROKLADRUBSKÝCH 

KONÍ NA ZEMI ŽIVITELCE 2018

Ve dnech 23.–28. srpna 2018 probíhal v Českých Budě-

jovicích agrosalon Země živitelka. U příležitosti konání 

tradiční výstavy prezentoval Národní hřebčín Kladruby 

nad Labem starokladrubské koně ve spolupráci se Střed-

ní školou chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem. Pod 

vedením učitelů odborného výcviku paní Jany Cincibuchové 

a Hany Vojáčkové předvádělo osm žáků 2. a 3. ročníku sta-

rokladrubské vrané klisny pod sedlem. Na hlavním předvadi-

šti mohli diváci 2× denně zhlédnout ukázku jízdárny, výcvi-

kové hodiny žáků nebo rozmanité jezdecké hry. Letošního 

ročníku se zúčastnilo 6 starokladrubských vraných klisen. 

Sedmiletá Escolera–14 a Fregata–17, šestiletá Xavana–9 

a 533 Berta, pětiletá 538 Barbarossa a čtyřletá Bolonia–33. 

Klisna 533 Berta získala první den výstavy prestižní ocenění 

Zlatý klas. Součástí prezentace byl také propagační stánek 

národního hřebčína. 45. ročník měl podtitul „100 let českého 

zemědělství“ a předvedl prezentaci zemědělství od historie 

po současné trendy a novinky v oboru zemědělské techniky, 

myslivosti, včelařství, rybářství, potravinářství, chovu hos-

podářských zvířat i v oblasti výzkumu.

Ukázka výcviku. Foto Magdaléna Straková

SPOLUPRÁCE SE STŘEDNÍ ŠKOLOU CHOVU 

KONÍ A JEZDECTVÍ KLADRUBY NAD LABEM
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Spolupráce s Národním zemědělským muzeem – zámkem Kačina

Spolupráce s Národním zemědělským muzeem v roce 2018 

byla vystavěna na dlouhodobé spolupráci s jeho pobočkou, 

zámkem Kačina – Muzeem českého venkova. Tradiční 

spolupráce v oblasti propagace a marketingu (propagační 

materiály, webové stránky a vzájemná propagace akcí) byla 

podpořena společnou komunikací vůči cestovním kancelá-

řím a agenturám, resp. nabídkou návštěv obou turistických 

destinací v jednom balíčku. Národní hřebčín prezentoval 

starokladrubské koně vystoupením na Zámeckých jezdec-

kých slavnostech na Kačině dne 6. října 2018. Ukázka „PAS 

DE DEUX“ se starokladrubskými vraníky byla v režii Mi-

chaely Flégrové (Sacramoso Mantova X) a Karla Dvořáka 

(Romke Eleja X). V rámci voltižní ukázky se představila sta-

rokladrubská chovná klisna 322 Risa pod vedením cvičitelky 

Bohunky Rosůlkové s dětmi Terezou Radilovou, Veronikou 

Chadimovou, Terezou Krupkovou, Adélou Loudovou, Ště-

pánem Wágnerem, Annou Rycheckou a Štěpánem Pospí-

chalem. Podstatným způsobem se v roce 2018 rozvinula 

i odborná spolupráce nejen v oblasti výpůjček ale zejména 

na přípravě a realizaci výstavy „Tož budeme sedlat…“, která 

se věnovala tématu koně ve službách československého 

prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a byla představena 

jako pocta Josefu Krejčíkovi, vrchnímu podkonímu prezi-

dentských stájí.

SPOLUPRÁCE S NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÝM 

MUZEEM – ZÁMKEM KAČINA



Plemenný hřebec Sacramoso Mantova X. Foto Magdaléna Straková
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Činnost Národního hřebčína Kladruby nad Labem jako uznaného chovatelského sdružení

Národní hřebčín vykonává činnost tzv. uznaného chovatel-

ského sdružení pro starokladrubského koně. Pro toto pleme-

no vede plemennou knihu a stanovuje obecné zásady jeho 

šlechtění. Ty jsou stanoveny v chovném cíli, šlechtitelském 

programu a řádu plemenné knihy.

Starokladrubský kůň je původním českým plemenem koní, 

které svým významem překračuje hranice České republi-

ky. Zároveň patří, vzhledem k malému počtu jedinců, mezi 

ohrožená plemena. Starokladrubský kůň je zařazen do 

Národního programu konzervace a využívání genetických 

zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství a jeho 

chov je podporován Ministerstvem zemědělství ČR. 

STAVY STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ

Velikost populace starokladrubských koní v České republice 

se v posledních letech výrazně nemění. K 31. prosinci 2018 

bylo evidováno celkem 1857 starokladrubských koní. 

Ve stavu je k 31. prosinci 2018:

• 55 plemenných hřebců (24 běloušů, 31 vraníků)

• 539 chovných klisen (264 bělek, 275 vranek)

Jako genetický zdroj starokladrubských koní je, z celkového 

stavu 55 plemenných hřebců, evidováno 53 hřebců – 22 bě-

loušů a 31 vraníků, z celkového stavu 539 chovných klisen, 

je jako genetický zdroj evidováno 349 klisen – 159 bělek 

a 190 vranek.

ČINNOST NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA 

KLADRUBY NAD LABEM JAKO UZNANÉHO 

CHOVATELSKÉHO SDRUŽENÍ
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Činnost Národního hřebčína Kladruby nad Labem jako uznaného chovatelského sdružení Činnost Národního hřebčína Kladruby nad Labem jako uznaného chovatelského sdružení

V roce 2018 byli do plemenitby zařazeni hřebci:

Generale Raggiera IX majitel: NHK

Generalissimus Amiga IV majitel: NHK

Sacramoso Riposada XXI majitel: NHK

Solo Riana XXXIII majitel: Marie Grodová

Solo Moravita XXXIV majitel: NHK

Favory Florisa XXXI majitel: Favory Horses s.r.o.

Favory Risa XXXII majitel: NHK

Romke Majesty XI majitel: Eva Halenková

Pozn.: v r. 2018 neuhynul žádný plemenný hřebec a ani nebyl 

žádný plemeník z plemenitby vyřazen

VÝSLEDKY REPRODUKCE

Zapuštění dostatečného počtu klisen je předpokladem pro 

chovatelskou práci, výběr kvalitních jedinců a optimální ob-

rat stáda chovných klisen. 

V roce 2018 se narodilo v Národním hřebčíně Kladruby nad 

Labem 74 živých hříbat, před odstavem bylo registrováno 

71 hříbat.

V roce 2018 bylo zapuštěno 108 klisen v majetku Národního 

hřebčína Kladruby nad Labem, z toho 2 inseminací čers-

tvým spermatem (hřebec Generalissimus Ruana III).

V privátním chovu přetrvává tendence zapouštět méně 

klisen, v roce 2018 se živě narodilo 44 hříbat (z toho 7 v Pol-

sku), registrováno bylo 40 hříbat. 

V roce 2018 bylo zapuštěno 58 privátních klisen, z toho 

23 klisen inseminací čerstvým spermatem. 
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V roce 2018 bylo celkem zapuštěno 166 klisen, což je nižší 

počet než v roce 2017 (182) a 2016 (184). Celkem 25 klisen 

bylo zapuštěno umělou inseminací čerstvým spermatem. 

V Zemském hřebčinci Písek byl k tomuto účelu k dispo-

zici bílý starokladrubský hřebec Generalissimus Aversa 

XLIV (10 klisen zapuštěných, z toho 5 březích), v Zemském 

hřebčinci Tlumačov stáli mladí plemeníci – bělouš Genera-

lissimus Ruana III (15 klisen zapuštěných, z toho 6 březích) 

a vraník Sacramoso Romy XVIII, který ze zdravotních důvo-

dů nebyl odebírán.

VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2018

Výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců 

a klisen v Klarubech nad Labem, 4.–5. září 2018

Ke zkouškám výkonnosti bylo předvedeno 9 bílých koní 

v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem – 

3 hřebci a 6 klisen.

Dva hřebci úspěšně absolvovali výkonnostní zkoušky a spl-

nili podmínky pro zápis do plemenné knihy hřebců, zároveň 

mohou být evidováni jako genetický zdroj. 

Pět klisen úspěšně absolvovalo výkonnostní zkoušky, z toho 

2 splnily podmínky pro zápis do plemenné knihy a 3 do 

Hlavní plemenné knihy. Klisna Elogia – 126 ze zdravotních 

důvodů výkonnostní zkoušky nedokončila, resp. úspěšně 

dokončila v rámci výkonnostní zkoušky ve Slatiňanech (zápis 

do Hlavní plemenné knihy).

Vítězkou zkoušek byla klisna Agreta – 16 (o: Gss Aver-

sa XLIV) s celkovým hodnocením 8,09 b.

Výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců 

a klisen v Benicích, 11.–12. září 2018

Výkonnostní zkoušky pro privátní starokladrubské koně 

uspořádala ve spolupráci s Národním hřebčínem Kladruby 

nad Labem společnost Favory Horses s.r.o. K výkonnostním 

zkouškám nastoupili 4 hřebci (1 bělouš, 3 vraníci) a 3 klisny 

(1 bělka, 2 vranky). 

Tři hřebci u výkonnostní zkoušky uspěli a mohli být zapsáni 

do plemenné knihy hřebců a rovněž evidováni jako genetic-

ký zdroj. Obě vranky (Xerita – 38, Eclisa – 34) výkonnostní 

zkoušky úspěšně absolvovaly a byly zapsány do plemenné 

knihy.

STAVY STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ 

V ČR KE DNI 31. PROSINCE 2018

Kategorie NH Kladruby n. L.

  Běl.  Vr.  Celk.

Plemenní hřebci 17 16 33

Z nich v GZ 15 16 31

Chovné klisny 68 79 147

Z nich v GZ 60 77 137

Odchov ročník 2018 36 35 71

Odchov ročník 2017 39 30 69

Odchov ročník 2016 29 31 60

Výcvik ročník 2015 27 38 65

Ostatní ročník 2014 13 12 25

Ostatní ročník 2013 3 5 8

Ostatní ročník 2012 3 5 8

Ostatní ročník 2011 3 3 6

Ostatní ročník 2010 3 3 6

Ostatní ročník 2009 1 3 4

Starší koně 4 7 11

CELKEM 246 267 513

Kategorie Privátní chov

  Běl.  Vr.  Celk.

Plemenní hřebci 7 15 22

Z nich v GZ 7 15 22

Chovné klisny 196 196 392

Z nich v GZ 99 113 212

Odchov ročník 2018 16 17 33

Odchov ročník 2017 14 13 27

Odchov ročník 2016 14 13 27

Výcvik ročník 2015 13 23 36

Ostatní ročník 2014 18 31 49

Ostatní ročník 2013 30 22 52

Ostatní ročník 2012 28 33 61

Ostatní ročník 2011 31 26 57

Ostatní ročník 2010 36 32 68

Ostatní ročník 2009 37 27 64

Starší koně 217 239 456

CELKEM 653 687 1340

Kategorie CELKEM

  Běl.  Vr.  Celk.

Plemenní hřebci 24 31 55

Z nich v GZ 22 31 53

Chovné klisny 264 275 539

Z nich v GZ 159 190 349

Odchov ročník 2018 52 52 104

Odchov ročník 2017 53 43 96

Odchov ročník 2016 43 44 87

Výcvik ročník 2015 40 61 101

Ostatní ročník 2014 31 43 74

Ostatní ročník 2013 33 27 60

Ostatní ročník 2012 31 38 69

Ostatní ročník 2011 34 29 63

Ostatní ročník 2010 39 35 74

Ostatní ročník 2009 38 30 68

Starší koně 221 246 467

CELKEM 899 954 1857

UDRŽOVACÍ ŠLECHTĚNÍ

Stále platí, že pro zachování starokladrubských koní je 

nutné udržovat co nejširší základnu tohoto málopočetného 

plemene (bez možnosti importu). Pro zachování charakte-

ristických znaků plemene je třeba klást důraz na původní 

klasické kmeny Generale, Generalissimus, Sacramoso, Solo 

a Favory. Avšak zároveň podporovat uplatnění kmenů ne-

klasických Siglavi Pakra, Romke, Rudolfo, které vznikly právě 

za účelem udržení genetické variability, nezvyšování stupně 

příbuzenské plemenitby.

Přehled zastoupení kmenů v současné 

populaci plemenných hřebců
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zrekonstruovaný hřebčín v Kladrubech nad Labem a ple-

meno starokladrubský kůň. Jiří Machek seznámil přítomné 

s aktuálním děním v Národním hřebčíně Kladruby nad La-

bem, krátce shrnul aktivity v loňském roce a přednesl plán 

akcí na rok 2018.

Zuzana Šancová zrekapitulovala výsledky chovu sta-

rokladrubského plemene za rok 2017, kompletní „Vy-

hodnocení šlechtitelského programu“ je k dispozici 

na www.nhkladruby.cz.

Karel Regner, externí spolupracovník Národního hřebčína 

Kladruby nad Labem, představil chovatelům starokladrub-

ských koní plemenné hřebce v majetku Národního hřebčína 

Kladruby nad Labem, kteří jsou v připouštěcí sezóně 2018 

k dispozici v zemských hřebčincích Písek a Tlumačov.

Vzácným hostem semináře byla paní Ivana Ebelová s před-

náškou Mezníky v dějinách kladrubského hřebčína z pohledu 

archivních pramenů. Z bažinatého, lesy zarostlého území, 

jsme se přes období Pernštejnů s koňskou oborou, Habsbur-

ků s císařským dvorním hřebčínem přenesli až do součas-

nosti. Detailně byla představena koncepce rozvoje území 

hřebčína a architektonické záměry v jednotlivých obdobích, 

s ohledem na dobovou politiku, trendy v chovu koní. Vý-

razný dopad na rozvoj hřebčína mělo několik devastujících 

požárů. Paní docentka přiblížila rovněž organizační struktu-

ru dvorního hřebčína a život zaměstnanců. Přednáška měla 

veliký ohlas.

Po polední pauze byla zařazena přednáška Diany Šilhánové, 

zástupkyně Ministerstva zemědělství ČR. Informace se tý-

kaly obecně chovu koní v ČR (celkové počty koní, zastoupení 

plemen, počty narozených hříbat, import), ale také novinek 

v legislativě.

Jiří Nesvačil, vedoucí výcviku a reprezentant Národního 

hřebčína Kladruby nad Labem, představil současné trendy 

využití plemen koní ve vrcholovém sportu spřežení a na toto 

téma navázal s reportáží z loňské účasti starokladrubského 

čtyřspřeží na ME ve Švédsku. 

Na závěr byla zorganizována prohlídka stájí s předvedením 

vybraných plemenných hřebců a letošních hříbat v doprovo-

du Jiřího Machka. Účastníci semináře měli rovněž možnost 

navštívit kočárovnu, postrojovnu, expozice věnované sta-

rokladrubskému koni a zámek. 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Vás srdečně zve na

Seminář a setkání chovatelů a příznivců
starokladrubských koní

Datum konání: sobota 24.2.2018
Místo konání: Kladruby nad Labem – sál Císařského hostince
Prezence: 8.30 – 9.30 hod.
Zahájení semináře: 9.30 hod.
Účastnický poplatek: vstup zdarma
Účastníci  semináře  mají  možnost  si  na  místě zakoupit  oběd  vč.  polévky  za  120,-Kč.  Zájem  o  oběd
uvádějte předem při hlášení na seminář, platba v hotovosti přímo při výdeji oběda v restauraci
v Císařském hostinci.

PROGRAM:
- Ing. Jiří Machek – ředitel hřebčína: zahájení semináře, ohlédnutí za aktivitami hřebčína v roce

2017, aktuální situace v NHK, přehled akcí na rok 2018
- Ing. Karel Regner – externí poradce NHK: starokladrubští plemenní hřebci v připouštěcí

sezóně 2018
- Ing. Zuzana Šancová – vedení PK STKL: vyhodnocení šlechtitelského programu za rok 2017
- Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.: Mezníky v dějinách kladrubského hřebčína z pohledu

archivních pramenů
Diskuze bude probíhat po každém předneseném tématu.

přestávka na oběd do 13.00 hod

- Ing. Jitka Gaudníková - MZe ČR: aktuality v chovu koní v ČR z pohledu MZe
- Jiří Nesvačil – vedoucí výcviku: účast starokladrubského čtyřspřeží na ME ve Švédsku
- organizovaná prohlídka hřebčína

Těšíme se na Vaší účast.
    Ing. Jiří Machek

ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Upozornění: účast na semináři je nutno nahlásit předem, nejpozději do úterý 20.2.2018 na mob. tel.
724 749 565 (Ing. Z. Šancová), nebo na e-mail sancova@nhkladruby.cz.

Pozvánka na seminář příznivců a chovatelů starokladrubských koní. 

Výkonnostní zkoušky starokladrubských koní v Kladrubech nad 

Labem 4.–5. září 2018. Klisna Equila-39 s jezdcem Jakubem Hlávkou. 

Foto archiv NHK

Výkonnostní zkoušky starokladrubských 

koní ve Slatiňanech 25.–26. září 2018

Národní hřebčín Kladruby nad Labem uspořádal ve dnech 

25. a 26. září 2018 výkonnostní zkoušky pro mladé koně ve 

výcviku v hřebčíně ve Slatiňanech. Ke zkouškám nastoupil 

jeden vraný hřebec a šest klisen (pět vranek, jedna bělka). 

Všech sedm koní výkonnostní zkoušky úspěšně absolvovalo. 

Do maratonu nastoupila navíc klisna Elogia – 126, která 

tuto disciplínu nemohla ze zdravotních důvodů absolvovat 

při výkonnostních zkouškách v Kladrubech nad Labem. Hře-

bec Solo Samanada XXIX – 10 splnil podmínky pro zápis do 

plemenné knihy hřebců a může být evidován jako genetický 

zdroj. Podmínky pro zápis do hlavní plemenné knihy splnily 

klisny Cancela – 5, Mantilla – 31, Espira – 14 a Elogia – 126. 

Do plemenné knihy budou zapsány klisny Maneta – 7, Ca-

misa – 8 a Xaura – 8. Všechny uvedené klisny mohou být 

evidovány jako genetický zdroj. 

Celkem bylo po úspěšném absolvování výkonnostní zkoušky 

zapsáno 6 klisen do Hlavní plemenné knihy, 6 klisen do ple-

menné knihy. Do 2. Pomocné plemenné knihy (bez absolvo-

vání výkonnostní zkoušky) bylo v privátním chovu v rámci 

registrace hříbat zapsáno 8 klisen.

Národní program – finanční podpora 

na genetický zdroj starokladrubský kůň

Každoročně je chov privátních koní evidovaných jako gene-

tický zdroj podporován v rámci Národních dotací financemi 

z Ministerstva zemědělství ČR. Národní hřebčín Kladruby 

nad Labem je administrátorem žádosti o dotace.

V letošním roce je zažádáno celkem o 414 000 Kč. Kategorie 

koní a příslušná sazba dle Zásad 2018:

2 klisny po výkonnostních zkouškách nově evidované jako 

genetický zdroj – sazba 12 000 Kč/klisna (24 000 Kč)

21 klisen ohřebených v alternativním připařovacím plánu – 

sazba 15 000 Kč/klisna (315 000 Kč)

3 plemenní hřebci po výkonnostních zkouškách nově evi-

dovaní jako genetický zdroj – sazba 25 000 Kč/hřebec 

(75 000 Kč)

Celkově lze konstatovat, že situace v chovu starokladrub-

ských koní je stabilizovaná, populaci nehrozí bezprostřední 

riziko, v roce 2018 nedošlo k větším zvratům v dlouhodo-

bých trendech. 

Chovatelská ukázka květen 2018. Foto Magdaléna Straková

ZASEDÁNÍ RADY PLEMENNÉ KNIHY 

STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ

Rada plemenné knihy starokladrubského koně má 9 členů: 

zástupci Národního hřebčína Kladruby nad Labem jsou 

Jiří Machek (předseda), Kateřina Neumannová, Zuzana 

Šancová, Zdenka Dyková, zástupci privátního chovu jsou 

Tomáš Barták, Ladislav Dobrovský, Jan Kaplan, Eva Šimáč-

ková, Ministerstvo zemědělství ČR je zastoupeno Zdeňkou 

Procházkovou. Jednání Rady plemenné knihy se jako hosté 

účastní Karel Regner (externí spolupracovník Národního 

hřebčína Kladruby nad Labem), Vlastimil Váňa (náměstek 

pro chov koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem).

Zasedání Rady plemenné knihy starokladrubského koně 

se uskutečnila v termínech: 23. února 2018, 10. květ-

na 2018, 25. září 2018 – zápisy z jednání jsou k dispozici 

na www.nhkladruby.cz

SEMINÁŘ A SETKÁNÍ CHOVATELŮ A PŘÍZNIVCŮ 

STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ, KLADRUBY 

NAD LABEM 24. ÚNORA 2018

Tradičně pořádaný seminář se uskutečnil v sobotu 24. úno-

ra 2018 v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. Akci 

navštívilo čtyřicet účastníků, především dlouholetí chovatelé 

starokladrubských koní, majitelé, kteří věnují starokladrub-

ským koním svůj volný čas, zaměstnanci Národního hřebčína 

Kladruby nad Labem. 

Seminář byl zahájen ředitelem hřebčína Jiřím Mach-

kem a promítnutím videospotu, ve kterém je představen 



Foto Magdaléna Straková
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Ústřední evidence koní 

Středisko ústřední evidence koní (dále jen ÚEK) zajišťuje 

vedení ústřední evidence koní na základě smlouvy mezi 

Národním hřebčínem Kladruby nad Labem a objednatelem 

– osobou pověřenou Ministerstvem zemědělství k vedení 

ústřední evidence zvířat, kterou je Českomoravská společ-

nost chovatelů a.s. Hradištko. Podklady za plemena anglic-

ký plnokrevník a klusák zajišťují pro ÚEK subdodavatelsky 

Jockey Club ČR a Česká klusácká asociace. Středisko ÚEK 

vede dlouholetá zaměstnankyně národního hřebčína Alena 

Dvořáková.

ÚEK zajišťuje dle smlouvy níže uvedené činnosti dané ple-

menářským zákonem č. 154/2000 Sb., jeho prováděcími 

vyhláškami č. 136/2004 Sb. a č. 448/2006 Sb. a nařízením 

Komise (EU) č. 2015/262 o identifikaci koňovitých:

• evidenci koní (k 31. prosinci 2018 činil aktuální stav koňo-

vitých v ČR 94 013 ks, z toho 92 735 koní) 

• označování a registraci koní, kteří nejsou evidováni v žád-

né plemenné knize vedené v ČR – zajištěno prostřednic-

tvím smluvních pracovníků

• vydávání identifikačních dokladů pro koně, tj. průkazů 

koní, duplikátů průkazů koní a náhradních identifikačních 

dokladů 

• archivaci vrácených průkazů koní po dobu 3 let, případ-

ně navracení zneplatněných průkazů chovatelům na 

památku

• registraci trvale dovezených koní 

• vedení ústředního registru plemeníků včetně poskytování 

připouštěcích rejstříků držitelům plemenných hřebců

• evidování údajů o změnách majitelů koní, úhynech, po-

rážkách, vývozech, kastracích a ztrátách koní

• vybavení hospodářství registrovaných u ČMSCH k chovu 

koňovitých potřebnými formuláři – Registr koní držených 

v hospodářství – blok 1 a 2 

• evidování údajů o plemenitbě

• evidování údajů o hodnocení koní potřebných k vyhodno-

cování šlechtitelských programů plemenných knih vede-

ných v ČR 

• poskytování informací chovatelům prostřednictvím vy-

daných Pokynů pro vedení ústřední evidence koní, včetně 

poskytování potřebných formulářů 

• předávání aktuálních dat dle požadavků pověřené osoby 

do informačního systému ústřední evidence 1× týdně

Na základě smluv uzavřených mezi Národním hřebčínem 

Kladruby nad Labem a jednotlivými uznanými chovatelský-

mi sdruženími, které jsou oprávněny k vedení jednotlivých 

plemenných knih v ČR, středisko ÚEK zajišťuje technické 

vedení plemenné knihy, tzn. že eviduje dle Řádů plemenné 

knihy všechny poskytované údaje o hodnocení a zápisech 

klisen a hřebců do příslušné plemenné knihy, vystavuje 

potvrzení o původu, výpisy z plemenné knihy, poskytuje 

katalogové rodokmeny pro zkoušky výkonnosti, přehlídky 

a výstavy a podílí se na přípravě dat pro vyhodnocování 

šlechtitelských programů. 

V průběhu roku se vedoucí ÚEK zúčastnila několika pra-

covních jednání pořádaných Ministerstvem zemědělství ČR 

k přípravě novely plemenářského zákona č. 154/2000 Sb. za 

účelem implementace Nařízení EP a Rady (EU) 2016/1012 

o plemenných zvířatech, které vstoupilo v účinnost 

1. listopadu 2018.

ÚSTŘEDNÍ  

EVIDENCE KONÍ



Tomáš Garrigue Masaryk byl smířen s tím, že od jeho odchodu do 
exilu, nejdéle však od složení prvého prezidentského slibu, byl jeho 
život spojen se ztrátou soukromí, a nadále byl bez výjimek podřízen 
potřebám nově se rodící republiky. A tedy že je i jedním z jejich sym-
bolů a vzorů. Proto akceptoval i přízviska jako „Prezident Osvoboditel“ 
či „Tatíček Masaryk“. I jeho časté zobrazování v sedle na koňském 
hřbetě bylo a je vnímáno jako součást symboliky mladého státu. Po-
dobně i na jeho typický jezdecký (polovojenský) oblek je třeba na-
hlížet v rovině symbolů. Masaryk se netajil přesvědčením, že mladá 
republika musí být jiná i ve formálních projevech než předchozí éra 
monarchie (pod hesly: „Pryč od Vídně!“ nebo „Pryč od Říma!“).

Masaryk se ke svému vztahu ke koním resp. jejich roli v soukromém 
i veřejném prostoru uceleněji nevyjadřoval, ostatně jako k celé řadě 
dalších otázek zasahujících do jeho soukromí. Proto je možné ni-
terný vztah spíše vytušit z jeho každodenního režimu, z jeho zvyků, 
či v neposlední řadě ze vzpomínek jeho blízkých spolupracovníků. 
Ostatně tento fakt souvisí i s rysem jeho osobní povahy, kdy své city 
či soukromá přání projevil jen velmi sporadicky.

Jeho vztah ke koním byl formován vzpomínkami na dětství proži-
té v prostředí venkovského statku. Romantický pohled se skloubil 
s  praktickým, tedy zejména potřebou udržovat si vyjížďkami na 
koni fyzické zdraví. A svou roli jistě sehrála i potřeba obrazu pre-
zidenta republiky, i jakožto vrchního velitele armády nového státu 
a tudíž garanta státnosti. 

Fotografi e TGM z vojenské přehlídky v Praze – 28. 10. 1933.
Sbírka Muzea TGM v Lánech, č. 274/2006.

Vojenská přehlídka, TGM přehlíží z koně vojsko v doprovodu gen. 
Alfréda Škváry, gen. Stanislava Čečka, Praha Vypich – 2. 7. 1927. 
Archiv Národního muzea, Hradní fotoarchiv, sign. 478, č. negativu 4940.

Cvičení Vojenské tělocvičné školy Ministerstva národní obrany za 
účasti generálního štábu a zástupců Sokola, TGM na koni, 16. 4. 1924. 
Archiv Národního muzea, Hradní fotoarchiv, sig. 55, č. negativu 2806.

TGM si na koni prohlíží nové sokolské sletiště na Strahově, Praha – 
3. 7. 1926. Archiv Národního muzea, Hradní fotoarchiv, sign. 146, 
č. negativu 4019.

Malíř Max Schurmann portrétuje TGM na koni, Topolčianky – 
31. 8. 1926. Archiv Národního muzea, Hradní fotoarchiv, 
č. negativu 4402.

TOMÁŠ GARRIGUE TOMÁŠ GARRIGUE TOMÁŠ GARRIGUE 
MASARYKMASARYKMASARYK — SYMBOL  — SYMBOL  — SYMBOL 
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VÝSTAVA „TOŽ BUDEME SEDLAT…“ 

25. KVĚTEN – 31. ŘÍJEN

K 100. výročí vzniku ČSR připravil Národní hřebčín Kladruby 

nad Labem výstavu „Tož budeme sedlat…“, Kůň ve službách 

československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka 

aneb pocta Josefu Krejčíkovi, vrchnímu podkonímu pre-

zidentských stájí. Výstava byla otevřena v souvislosti se 

Dnem starokladrubského koně. Byla koncipována jako po-

cta Josefu Krejčíkovi, vrchnímu podkonímu prezidentských 

stájí, který pocházel z Kladrub nad Labem. Návštěvníci se 

zde dozvěděli nejen o Hektorovi, Masarykově nejoblíbeněj-

ším koni, ale i o organizaci slavnostní inaugurace prezidenta 

a prezidentských kočárech. Výstava byla uspořádána ve 

spolupráci s Archivem Pražského hradu, Archivem Kancelá-

ře prezidenta republiky, Muzeem T. G. Masaryka v Lánech, 

Národním filmovým archivem, Národním muzeem a Vojen-

ským historickým ústavem Praha.

Plakát na výstavu Tož budeme sedlat. 

KLADRUBÁČCI: EMILKA SE VRACÍ

Druhý díl životního příběhu starokladrubské klisny „Emil-

ky“ se dostal do prodeje v květnu 2018. Kniha nese název 

„Kladrubáčci: Emilka se vrací“ a navazuje na dobrodruž-

ství klisny Eminenzy z prvního dílu knihy „Kladrubáčci aneb 

vyprávění starokladrubského hříběte“. První díl knihy o klis-

ně Emilce začínal jejím narozením, na konci druhého dílu 

se kruh uzavírá: Toho času již chovná klisna 381 Eminenza 

přivedla na svět své vlastní hříbě. Knihu určenou především 

dětem vydalo opět nakladatelství Dalibor Gregor a její slav-

nostní křest proběhl u příležitosti konání Dne starokladrub-

ského koně 26. května 2018. 

Křest knihy během Dne starokladrubského koně

Zleva: Dalibor Gregor, Marcela Slavíková, Karel Kratochvíle, Jiří Machek. 

Foto Magdaléna Straková
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Kladrubáčci
Emilka se vrací

Little Kladrubers
Emilka se vrací

ISBN: 978-80-87731-01-7

Jiří Machek
Dalibor Gregor
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Březen  /  March  /  2019

Každodenní rituál přesunu stáda starokladrubských klisen na pastvu  Day-to-day ritual of driving a herd of Kladruber mares to grazing fields
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NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 2019 A DALŠÍ 

PUBLIKACE VYDANÉ NÁRODNÍM HŘEBČÍNEM 

KLADRUBY NAD LABEM V ROCE 2018

Ústředním tématem nástěnného kalendáře 2019 se staly 

fotografie krajiny koní v Kladrubech nad Labem, které za-

chytil objektivem fotoaparátu Jiří Podrazil. 

Publikace vydané Národním hřebčínem Kladruby nad Labem v roce 2018

2019

Jiří Podrazil

KRAJINA PRO CHOV A VÝCVIK 

CEREMONIÁLNÍCH KOČÁROVÝCH KONÍ 

V KLADRUBECH NAD LABEM

LANDSCAPE FOR BREEDING AND TRAINING OF CEREMONIAL 

CARRIAGE HORSES AT KLADRUBY NAD LABEM

Kalendář 2019.
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Leden  /  January  /  2019

Kostel sv. Václava a Leopolda se zámkem  The Church of St Wenceslas and Leopold with the Manor House

Kalendář 2019.
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Říjen  /  October  /  2019

Pravidelná struktura pastvin členěná alejemi a stromořadími. Uprostřed krajinářský park Mošnice  Orderly composition of pastures, divided by lines of trees and avenues. The Mošnice Landscaped Park in the middle

Kalendář 2019.



Stádo starokladrubských bělek s hříbaty 

v Jabloňové aleji. Foto Magdaléna Straková
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V centru pozornosti

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ ASOCIACE EVROPSKÝCH 

STÁTNÍCH HŘEBČÍNŮ V KLADRUBECH NAD LABEM

Národní hřebčín Kladruby nad Labem hostil ve dnech 

22.–23. března 2018 tradiční zasedání členů Asociace 

evropských státních hřebčínů (ESSA). Společná setkání 

s představiteli hřebčínů a hřebčinců jsou příležitostí pro 

realizaci společných projektů, jezdeckých vystoupení, propa-

gace kultury a tradičních hodnot národních hřebčínů.

Konference v Kladrubech nad Labem se těšila účasti zá-

stupců nejvýznamnějších chovatelských zařízení v Evropě. 

Zastoupeny byly hřebčíny a hřebčince či instituce jako je 

Piber – Rakousko, Dakovo a Lipik – Chorvatsko, Cluny, du 

Pin a d’Uzes – Francie, Marbach, Redefin a Schwaiganger 

– Německo, Bábolna a Mezöhegyes – Maďarsko, Sierákow 

a Janow Podlaski – Polsko, Romsilva – Rumunsko, Lipica – 

Slovinsko, Avenches – Švýcarsko, vzdělávací středisko Ypäjä 

– Finsko. 

Ústředními tématy konference byla společná snaha o pro-

pagaci tradic a kulturněhistorické hodnoty národních hřeb-

čínů a hřebčinců, problematika evropské legislativy, welfare 

koní, vzdělávací programy a výměnné pobyty. Bylo zvoleno 

předsednictvo ESSA (5 členů) na nové období, zástupci jed-

notlivých institucí informovali o aktuálním dění. 

Po oba dny měl tak národní hřebčín možnost v rámci do-

provodného programu odborníkům z celé Evropy prezen-

tovat starokladrubské koně, celý opravený hřebčín po jeho 

velké rekonstrukci z let 2014–2015 a také Krajinu pro chov 

a výcvik ceremoniálních kočárových koní, která byla začát-

kem roku 2018 Českou republikou nominována na Seznam 

světového dědictví UNESCO. 

Prezidentka sdružení ESSA a zároveň ředitelka německé-

ho hřebčína Marbach Astrid von Velsen-Zerweck na závěr 

zasedání do návštěvní knihy napsala: „Našim úžasným 

hostitelům, panu řediteli a jeho skvělému týmu z Národního 

hřebčína Kladruby nad Labem na počest připíjíme a děku-

jeme za Vaši srdečnou a laskavou pohostinnost vůči nám, 

členům sdružení ESSA. Považujeme za štěstí a jsme velmi 

vděční, že jsme valnou hromadu sdružení ESSA roku 2018 

mohli uspořádat na tomto jedinečném místě. Česká repub-

lika a její obyvatelé mohou být hrdí na toto výjimečné místo, 

naplněné tradicí, historií a živoucím dědictvím, v němž kůň – 

starokladrubský kůň – hraje hlavní roli. Propojili jste znalos-

ti, techniku a umění chovu koní, jezdectví a vedení spřežení 

na mimořádný kulturní poklad. Děkujeme Vám, že jste nám 

svým pozváním umožnili se toho po dva dny účastnit. Určitě 

se do této kulturní krajiny utvářené chovem koní opět vrátí-

me! Mnoho štěstí do budoucna!“

Účastníci zasedání před budovou Císařského hostince v Kladrubech nad 

Labem. Foto Michaela Purnochová

V CENTRU POZORNOSTI
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ve službě je i jistý počet koní z chovů německých a belgic-

kých. V roce 2017 byli pro službu u nizozemské státní policie 

zakoupeni první starokladrubští koně, a to pro svůj charak-

ter, majestátní vzhled a učenlivost. Šest těchto koní je nyní 

zařazeno ve službě. V roce 2018 bylo zakoupeno dalších pět 

starokladrubských koní z národního hřebčína. Tito koně jsou 

zatím ve výcviku.

Starokladrubští koně ve službách nizozemské státní jízdní policie. 

Foto archiv NHK

OCENĚNÍ PRO ŘEDITELE NÁRODNÍHO 

HŘEBČÍNA KLADRUBY NAD LABEM

V rámci Slavnostního nástupu jednotek Hradní stráže na 

Pražském hradu v pátek 7. prosince 2018 byl ředitel Ná-

rodního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek oce-

něn medailí k výročí 100 let od založení Hradní stráže a to 

z rukou náčelníka vojenské kanceláře prezidenta republiky 

generálmajora Jana Kaše. Oceněni byli někteří současní 

a bývalí členové Hradní stráže, významné osobnosti a zá-

stupci významných partnerů, kterým je národní hřebčín pro 

Hradní stráž již po několik let. Během slavnostního nástupu 

vystupovali i jezdci z národního hřebčína na starokladrub-

ských koních. Slavnost se konala za přítomnosti prezidenta 

republiky Miloše Zemana.

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Národní hřebčín Kladruby nad Labem ke konci roku tradič-

ně pořádá setkání bývalých pracovníků úseku chovu koní 

a místní Střední školy chovu koní a jezdectví. Setkání pro-

běhlo 11. prosince 2018 a po roce se s ředitelem národního 

hřebčína Jiřím Machkem opět setkali Miroslav Ondráček, 

Jiří Kopecký, Pavel Kopecký, Anna Doležalová, František Pe-

třík, Jiří Kocman, Josef Fencl, Václav Čermák, Karel Regner, 

František Machek, Jiří Vencl, František Slavík, Jan Tvarůžek, 

František Štěňha a Josef Nims. Hostem byl bývalý ředitel 

národního hřebčína a současný prezident Asociace svazů 

chovatelů koní pan Jaroslav Dražan. Součástí setkání bylo 

i promítání archivních záběrů z dvanáctého ročníku Jezdec-

kého dne konaného právě před 50 lety (1968), na kterém 

mnozí z přítomných aktivně vystupovali.

SLAVNÁ MINULOST ČESKOSLOVENSKÝCH 

HŘEBČÍNŮ A CHOVATELSKÁ BESEDA PAMĚTNÍKŮ

Ve středu 31. října 2018 se u příležitosti oslav 100 let vzniku 

Československé republiky uskutečnila jedinečná přednáška 

vedená Stanislavem Hošákem a Janem Pellarem. Hlavním 

tématem přednášky byla slavná minulost československých 

hřebčínů, doplněná o vzpomínky a zážitky významných 

osobností, jakými jsou pan Otto Dlabola, Karel Regner nebo 

Petr Žlumov. Všichni byli při této příležitosti oceněni ředite-

lem národního hřebčína Jiřím Machkem stříbrným odzna-

kem Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Součástí 

večera byla i gratulace panu Otto Dlabolovi k jeho život-

nímu jubileu. Dnes devadesátiletý nestor českého chovu 

koní sklidil od všech přítomných zasloužený a vřelý aplaus. 

V rámci programu byla pro pozvané hosty připravena pro-

hlídka kladrubského areálu. Mimořádná beseda se setkala 

s výjimečným ohlasem a nenechalo si ji ujít téměř 110 po-

sluchačů a hostů.

Zleva Jiří Machek, Otto Dlabola, Jan Pellar, Stanislav Hošák, Karel 

Regner. Foto archiv NHK

STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ VE SLUŽBÁCH 

NIZOZEMSKÉ STÁTNÍ JÍZDNÍ POLICIE

Nizozemská policie používá ke své službě koně již od roku 

1897. V současné době má ve svých stájích kolem 170 koní. 

Většina služebních koní pochází z nizozemských chovů, ale 



Nový provozně stravovací objekt, v popředí 

zcela nové parkoviště. Foto archiv NHK
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OBNOVA OBJETU ČP. 3 KLADRUBY NAD LABEM

Stavba byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli dne 

8. srpna 2017, přičemž v roce 2018 probíhaly práce přede-

vším spojené s odvlhčením objektu a záchranými pracemi na 

hodnotných trámových stropech. Dále vznikla přístavba ve 

vnitřním dvoře, kde bude umístěno zázemí budoucího pro-

vozu. Vzhledem k výraznému navýšení objemu prací spoje-

ných s restaurováním trámových stropů byl konečný termín 

realizace díla posunut na červenec 2019. Po zkolaudování 

objektu bude jeho část sloužit jako provoznovna pobočky 

České pošty s.p. pro veřejnost. Zbylá část se stane důstoj-

ným prostorem pro kanceláře spojené s provozem a správou 

hřebčína. Rekonstrukcí dojde k zcelení jednotného architek-

tonického výrazu průčelí objektů veřejného prostoru návsi.

PROVOZNĚ STRAVOVACÍ OBJEKT 

V KLADRUBECH NAD LABEM

V květnu roku 2018 byla dokončena a úspěšně zkolaudo-

vána novostavba objektu, kam byla přemístěna z dosluhu-

jícího objektu, tzv. parlamentu, kuchyň a jídelna pro za-

městnance hřebčína. Nové zařízení má kapacitu až 70 míst 

a jeho kuchyň je vybavena moderním gastronomickým 

zařízením s kapacitou až 120 jídel denně. V druhém podlaží 

vzniklo 11 dvoulůžkových pokojů s vlastním hygienynickým 

zařízením, které bude sloužit po dokončení dalších staveb 

jako krátkodobé ubytování hostů národního hřebčína. Uby-

tovací prostory jsou vybaveny společnou kuchyňkou s veške-

rým vybavením. V tuto chvíli ubytovací část dočasně slouží 

jako ubytování zaměstnaců národního hřebčína.

Budova nového provozně stravovacího objektu. Foto archiv NHK

DEMOLICE PŮVODNÍHO PROVOZNĚ STRAVOVACÍHO 

OBJEKTU, KOTELNY A KOČÁROVNY

Akce, která byla všemi dlouho vyhlížena, odstartovala 

16. července 2018 předáním staveniště zhotoviteli. Vzhle-

dem k přitomnosti materiálů obsahujících nebezpečný 

azbest realizace započala zhotovením krycího obalu okolo 

objektu spolu s vytyčením ochranného pásma. Tyto práce, 

spojené s citlivou demontáží a odvozem materiálů obsa-

hujících azbest probíhaly více než dva měsíce. Po ukončení 

těchto prací došlo k odstranění krycího obalu a zahájení 

vlastních demoličních prací těžkou mechanizací. Tyto práce 

postupovaly již vemi rychle a k ukončení činností, včetně 

rekultivace dotčené plochy došlo již 30. října 2018. Vzniklý 

prostor bude předmětem dalších úprav dle výsledků staveb-

ně historického průzkumu.

Pohled na zámeckou zahradu před demolicí nevhodných objektů. 

Foto archiv NHK

Pohled na zámeckou zahradu po demolici nevhodných objektů. 

Foto archiv NHK

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTICE V ROCE 2018
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PŘÍSTŘEŠEK NA USKLADNĚNÍ SENA 

SLAVICE, SLATIŇANY

Na místech zničené stodoly ve Slavické oboře vzniká od 

10. října 2018 objekt pro uskladnění sena a slámy pro po-

třeby dvora Slavice. Novostavba objektu svým vzhledem 

odpovídá historickým stavbám stejného účelu a koncepčně 

zapadá do oblasti CHKO Železné hory. Je navrhnut dřevěný 

krov s klasickou keramickou střešní krytinou v kombinaci 

s historizujícím vzhledem fasády objektu. Součástí prací 

je samozřejmě i úprava souvisejících obslužných ploch pro 

zemědělskou techniku. Předpokládáný termín dokončení je 

v dubnu 2019.

NOVÉ PARKOVIŠTĚ V AREÁLU NÁRODNÍHO 

HŘEBČÍNA KLADRUBY NAD LABEM

Tato stavba je součástí celkové kultivace a adaptace čás-

ti hospodářského dvora pro návštěvníky hřebčína. Nové 

parkoviště nabízí kapacitu 92 míst pro osobní automobi-

ly a 5 autobusů. Součástí prací bylo i umístění mobiliáře 

a vybudování obslužných komunikací pro pěší. Kolaudace 

proběhla 28. listopadu 2018 a uvedení do provozu spojené 

se slavnostním přestříhnutím pásky pak o den později za 

účasti zástupce ministerstva zemědělství Jiřího Hojera. 

Slavnostní přestřihnutí pásky ředitelem národního hřebčína Jiřím 

Machkem a ředitelem odboru živočišných komodit ministerstva 

zemědělství Jiřím Hojerem. Foto archiv NHK

Pohled na nově vybudované parkoviště. Foto archiv NHK

STODOLA NA FRANTIŠKOVĚ V SELMICÍCH

Objekt sloužící k uskladnění sena a slámy pro potřeby dvora 

v Selmicích byl v 80. letech minulého století výrazně přesta-

věn za pomoci železobetonových prefabrikovaných dílců. 

Cílem akce tak bylo navrácení historické podoby objektu 

z konce 19. století dle fotografií či dochovaných detailů po-

užitých u objektu stodoly „Na Miláčku“. Stavba byla zahá-

jena předáním staveniště zhotoviteli 29. května 2018 a dle 

harmonogramu prací realizace probíhala do konce roku 

2018. Součástí prací byly rekonstrukce historické podoby 

krovu, odstranění nepůvodních vrstev omítek a jejich opra-

va a obnova povrchů ve stodole spolu s novými obslužnými 

komunikacemi. Po předání a zkolaudování díla bude stavba 

užívána k původnímu učelu tj. skladování sena a slámy pro 

potřebu dvora v Selmicích.

Pilířová stodola Františkov. Foto archiv NHK



Uhreská pošta v podání Jakuba 

Hlávky. Foto Magdaléna Straková
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MĚSÍC TERMÍN NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

leden 4. 1. Tříkrálový koncert v kostele sv. Václava a Leopolda  

(Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč) 

Kladruby nad Labem

19. 1. JEZDECKÝ PLES v národním hřebčíně Kladruby nad Labem

únor 1.–3. 2. „V POLOLETÍ KONĚ LETÍ“  

Otevření areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem 

pro návštěvníky

Kladruby nad Labem, Slatiňany

2. 2. Turnaj v pétanque trojic Slatiňany - hala

2. 2. Účast v prvním kole Zimního Jezdeckého poháru ČJF 2019 

HALOVÉ ZÁVODY SPŘEŽENÍ 

Hradištko u Sadské – hala

4.–10. 2. O jarních prázdninách do národního hřebčína Kladruby nad Labem, Slatiňany

16. 2. Zimní Jezdecký pohár ČJF 2019 HALOVÉ ZÁVODY SPŘEŽENÍ Slatiňany - hala

březen 2. 3. Seminář a setkání chovatelů starokladrubských koní Kladruby nad Labem

9. 3. Účast starokladrubských koní na galavečeru „Koně na Žofíně“ Praha

30. 3. Zahájení hlavní návštěvnické sezóny Kladruby nad Labem, Slatiňany

duben 25.–28. 4. RUDOLFŮV POHÁR Mezinárodní závody spřežení Kladruby nad Labem

květen 14.–15. 5. VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY STAROKLADRUBSKÝCH HŘEBCŮ Kladruby nad Labem

16. 5. Jarní třídění starokladrubských koní Kladruby nad Labem

17. 5. Jarní třídění starokladrubských koní Slatiňany

24. 5. NOC KOSTELŮ Kladruby nad Labem

25. 5. DEN STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ Oslava výročí 440 let 

založení dvorního hřebčína

Kladruby nad Labem

25. 5. MUZEJNÍ NOC Kladruby nad Labem

červen 6. 6. Přehlídka koní určených k prodeji Kladruby nad Labem, Slatiňany

9. 6. DEN OTEVŘENÝCH ZAHRAD (park Mošnice) Kladruby nad Labem

červenec

srpen 1.–4. 8. Účast na mezinárodních závodech spřežení Nebanice (CZE)

24. 8. HRADOZÁMECKÁ NOC Kladruby nad Labem

září 3.–4. 9. VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY STAROKLADRUBSKÝCH KLISEN 

A HŘEBCŮ

Kladruby nad Labem

7. 9. DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ Kladruby nad Labem, Slatiňany

7.–8. 9. MEMORIÁL JIŘÍHO ŠKODNÉHO Závody spřežení Heřmanův Městec

14. 9. „KLADRUBY NARUBY“ Zábavné rodinné odpoledne Kladruby nad Labem

18.–22. 9. Účast na Mistrovství ČR v soutěžích spřežení Těšánky (CZE)

24.–25. 9. VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY STAROKLADRUBSKÝCH KLISEN Slatiňany

říjen 13. 10. Účast spřežení starokladrubských koní na 129. Velké 

pardubické steeplechase

Pardubice

15. 10. Podzimní třídění starokladrubských koní Slatiňany

16. 10. Podzimní třídění starokladrubských koní Kladruby nad Labem

19. 10. Hubertova jízda I. Kladruby nad Labem

listopad 2. 11. Hubertova jízda II. pro veřejnost Kladruby nad Labem

prosinec 26.–27. 12. ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ starokladrubských koní Kladruby nad Labem

KALENDÁŘ AKCÍ 2019
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