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Úvodní slovo

Vážení čtenáři, příznivci starokladrubského koně,

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková 

organizace Ministerstva zemědělství ČR, primárně pečuje 

o chov starokladrubského koně. Zároveň na svých pozem-

cích hospodaří, pečuje o kulturní krajinu. Disponuje objekty 

se statusem národní kulturní památky a provozuje muzeum. 

Plemeno starokladrubských koní činí z kladrubského hřeb-

čína funkčně elitní součást našeho národního kulturního 

dědictví. Činnost Národního hřebčína nejen v roce 2017 spo-

čívala v ochraně hmotného i nehmotného dědictví a trvalém 

hledání rovnováhy chovu starokladrubského koně a využití 

krajiny s ochranou a průběžnou regenerací tak, aby zůstala 

zachována dalším generacím. 

Jedním ze strategických projektů, který určoval v minulém 

roce činnost hřebčína, byla příprava nominační dokumen-

tace „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových 

koní v Kladrubech nad Labem“. Vznikala ve spolupráci 

s Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem kultury, Par-

dubickým krajem a Národním památkovým ústavem a byla 

odeslána do Paříže s cílem zapsat tuto krajinu na Seznam 

světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Defini-

tivní rozhodnutí bude známo až za několik let, nominace je 

však pro nás závazkem, jenž podporuje chov starokladrub-

ského koně a činnost Národního hřebčína ve všech dalších 

oblastech.

Chtěl bych tímto poděkovat Ministerstvu zemědělství, Mi-

nisterstvu kultury, partnerům, příznivcům a návštěvníkům, 

kteří sledují aktuální dění v Národním hřebčíně, mají zájem 

o naše programové aktivity a podporují nás. Velice si vážíme 

vašeho zájmu o náš hřebčín a doufáme, že nám zachováte 

přízeň i v nadcházejícím období.

Současně chci také poděkovat zaměstnancům Národního 

hřebčína za vynikající práci, kterou v minulém roce odvedli. 

Díky jejich nadšení a energii se hřebčín může rozvíjet, kulti-

vovat a být atraktivnějším prostředím pro naše návštěvníky. 

Ing. Jiří Machek 

ředitel



POSLÁNÍ



Foto Jiří Podrazil
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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 v Praze a ve Vídni. 

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.



CHOV STAROKLADRUBSKÝCH 

KONÍ V NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ 

KLADRUBY NAD LABEM 



Foto Magdaléna Straková
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Chov starokladrubských koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem 

Národní hřebčín chová přibližně 500 starokladrubských koní, 

a to ve dvou barevných variantách: bílé a vrané. V Kladru-

bech nad Labem je ustájeno 250 běloušů. O vraníky, jichž 

je také 250, se Národní hřebčín stará v někdejších stájích 

knížecího rodu Auerspergů ve Slatiňanech u Chrudimi. Sta-

rokladrubský kůň i v současné době plní svou původní roli ce-

remoniálního koně, zejména na královském dvoře v Dánsku 

a ve Švédsku. 

Starokladrubský kůň byl po celá staletí účelově šlechtěn 

jako kočárový kůň pro císařský dvůr, ale své místo a využití 

si našel i v současné době. Starokladrubští koně se skvě-

le hodí pro soutěže spřežení a klasickou drezuru. Pro svoji 

klidnou a vyrovnanou povahu jsou často využíváni pro hipo-

terapii a jsou ideálními partnery pro volnočasové ježdění. 

Starokladrubské koně můžeme ovšem potkat i v parcích 

a ve městech, jako jsou Pardubice, Ostrava či Praha, kde 

jsou koně využíváni pro pracovní účely u jízdní policie. Kromě 

toho je starokladrubský kůň k vidění při různých slavnostech 

a kulturních akcích po celé České republice. 

Soukromé chovatele najdeme i v zahraničí, především v Pol-

sku, v německy mluvících zemích, ale i v USA nebo Asii.

V roce 2017 se v Národním hřebčíně narodilo 75 hříbat, 

před odstavem bylo registrováno 74 hříbat. Téhož roku bylo 

zapuštěno 104 klisen v majetku hřebčína, z toho dvě insemi-

nací čerstvým spermatem (hřebec Sacramoso Romy XVIII). 
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Chov starokladrubských koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem 

Třídění starokladrubských koní v Národním hřebčíně 

Tradičně se konala jarní a podzimní třídění starokladrub-

ských koní v hřebčíně v Kladrubech nad Labem a ve Slatiňa-

nech. Při třídění jsou komisi předvedeny všechny kategorie 

koní, zvláštní pozornost je věnována mladým koním v od-

chovu. Obecně je nejčastějším důvodem k negativní selekci 

v ročnících hříbat zdravotní problém, hrubé exteriérové 

vady, nedostatečně vyjádřený typ. Důvod vytřídění konkrét-

ního jedince je uveden v zápisu ze třídění, při každém třídění 

rozhoduje tříčlenná komise. Jarní třídění starokladrubských 

koní proběhlo v Kladrubech nad Labem dne 4. 5. 2017 

a ve Slatiňanech dne 5. 5. 2017. Podzimní třídění sta-

rokladrubských koní proběhlo v Kladrubech nad Labem dne 

21. 9. 2017 a ve Slatiňanech dne 4. 10. 2017.

Ocenění Zlatý klas 2017 pro starokladrubskou vranku 

První den konání 44. ročníku výstavy Země Živitelka v Čes-

kých Budějovicích přinesl ocenění pro Národní hřebčín a zoo-

techničku hřebčína Slatiňany Ing. Kateřinu Neumannovou 

včetně týmu jejích spolupracovníků. Starokladrubská vranka 

jménem Sena – 8 získala prestižní ocenění Zlatý klas, které 

osobně předával ministr zemědělství Marian Jurečka. Klisna 

má velmi dobrý původ. Její otec, Siglavi Pakra Basilika VIII, 

je veřejnosti známý plemenný hřebec, jenž spolu s jezdcem 

Ing. Karlem Dvořákem mnoho let reprezentuje Národní 

hřebčín na výstavách, jezdeckých vystoupeních i chovatel-

ských akcích. Osmiletá Sena – 8 má velmi dobrý exteriér 

a vyniká výbornou mechanikou pohybu. Pro svou klidnou 

povahu je oblíbená také u rekreačních jezdců.
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Chov starokladrubských koní v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem 



KRAJINA PRO CHOV A VÝCVIK 

CEREMONIÁLNÍCH KOČÁROVÝCH KONÍ  

V KLADRUBECH NAD LABEM



Foto Jiří Podrazil
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Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem 

Rok poté co ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr 

kultury Daniel Herman zřídili Radu památky Kulturní kraji-

na hřebčína v Kladrubech nad Labem s cílem zapsat tento 

fenomén do Seznamu světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO, bylo na konci roku 2017 vše připraveno 

k závěrečnému kroku. Návrh žádosti s veškerou potřeb-

nou dokumentací, tzv. návrh nominační dokumentace, 

Ministerstvo kultury předložilo v řádném termínu k datu 

29. září 2017. Nominační přihláška nese název „Krajina pro 

chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech 

nad Labem“.

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní 

v Kladrubech nad Labem je spojením dvou kategorií kulturní 

krajiny. Ta první je živá, stále se vyvíjející krajina s dominant-

ním funkčním určením pro chov a pastvu koní. Druhá kate-

gorie zahrnuje krajinu záměrně komponovanou člověkem, 

která představuje výjimečně dokonalý typ specializovaného 

okrasného statku, tzv. ferme ornée, zaměřeného na chov 

kočárových koní. Obě části jsou vzájemně provázány: for-

málně uspořádanou pastevní krajinu vycházející z principů 

klasicistní francouzské zahrady se střídmou architekturou 

dvorů doplňuje přírodně krajinářský park využívající principů 

malířské perspektivy a bohatého sortimentu pěstovaných 

dřevin. 

Srovnávací analýza obdobných statků v Evropě, jež je ne-

dílnou součástí návrhu nominační dokumentace, potvrdila 

světově výjimečnou kulturní hodnotu krajiny v okolí Kladrub 

nad Labem. Ta je dokonale vyvážená. Tvoří ji louky, pastviny, 

starobylé aleje, lesy, slepá ramena Labe, vodní systém a his-

torické budovy s různým využitím. Celý kladrubský areál je 

unikátní. Pro svou jedinečnost a výjimečnou zachovalost 

získal hřebčín v Kladrubech nad Labem již v roce 2002 sta-

tus národní kulturní památky.

Na podobu komponované krajiny měly vliv dobové zvyklosti 

i vkus hlavních zadavatelů. To se týká zejména Habsburské-

ho dvora, tradičně velmi konzervativního. Statek v Kladru-

bech byl totiž císařským dvorem uspořádán podle zásad 

francouzské zahrady v době, kdy tyto byly jinde ve světě úpl-

ně opuštěny. Panuje zde symetrie a vazba mezi jednotlivými 

prvky pramenící z kompozičních zásad tvorby krajinného 

prostoru podle André Le Nôtra, to vše je pak zasazeno do 

krajiny s vysoce funkčním určením.

Oficiálním předložením návrhu nominační dokumentace 

Centru světového dědictví UNESCO v Paříži byla naplněna 
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Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem 

jedna z nebytných podmínek pro následné posuzování nomi-

nace. Zapracování připomínek zástupců Centra do finálního 

dokumentu, grafické zpracování a jazykové korektury byly 

plánovány na konec roku 2017. Finální verze dokumentace 

v anglickém jazyce byla Centru světového dědictví UNESCO 

v Paříži oficiálně předložena 29. ledna 2018.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 

„OCHRANA KULTURNÍ KRAJINY“

Národní hřebčín Kladruby nad Labem uspořádal ve dnech 

25. 5. – 26. 5. mezinárodní konferenci s názvem „Ochrana 

kulturní krajiny (se zřetelem na organizaci krajiny určené pro 

chov koní)“. Partnery konference byly Ministerstvo země-

dělství ČR, Ministerstvo kultury ČR, Mendelova univerzita 

v Brně, Český národní komitét ICOMOS, Národní památko-

vý ústav a Pardubický kraj. 

BESEDY NA TÉMA NOMINACE KLADRUBSKÉ 

KRAJINY NA SEZNAM UNESCO

Za účasti prvního náměstka hejtmana Pardubického kraje 

Romana Línka, ředitele Národního hřebčína Jiřího Mach-

ka a zástupců památkové péče Pardubického kraje byl ve 

středu 14. 6. 2017 prezentován stav příprav na zápis pa-

mátky na Seznam světového kulturního a přírodního dě-

dictví a představeny stěžejní činnosti Národního hřebčína 

ve střednědobém a dlouhodobém horizontu.

V úterý 31. 10. uspořádal Národní hřebčín Kladruby nad 

Labem další veřejnou besedu věnující se přípravě na zápis 

do Seznamu UNESCO. Jako hosté zde vystoupili státní ta-

jemník Ministerstva kultury Zdeněk Novák, první náměstek 

hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, místopředseda 

České komise pro UNESCO Michal Beneš a výkonná ředi-

telka dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO 

Michaela Severová. V úvodu byla nejprve prezentována jedi-

nečnost a unikátnost kladrubské kulturní krajiny, která byla 

ve své historii vždy určena pro chov ceremoniálních kočáro-

vých koní. Hovořilo se o nejrůznějších aspektech přímo sou-

visejících se zápisem na Seznam UNESCO či o snaze Ná-

rodního hřebčína, Ministerstva zemědělství a Ministerstva 

kultury o intenzivní spolupráci s dotčenými samosprávami 

a samozřejmě i s občany. Rovněž byl představen detailní 

harmonogram všech činností vztahujících se k finálnímu 

podání oficiální žádosti, a to až do termínu 31. 1. 2018. 

V závěru programu byl vyhrazen prostor pro dotazy občanů, 

kteří měli jedinečnou možnost se k danému tématu vyjádřit. 

V rámci diskuze byli posluchači také seznámeni se součas-

nými i budoucí investicemi, které s touto problematikou 

úzce souvisejí.

NÁVŠTĚVA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ, MINISTRA 

KULTURY A NÁMĚSTKA HEJTMANA PARDUBICKÉHO 

KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI PODPISU NÁVRHU 

DOKUMENTACE PRO ZÁPIS NA SEZNAM UNESCO

Ve středu 27. 9. 2017 slavnostně podepsali ministr země-

dělství Marian Jurečka a ministr kultury Daniel Herman 

spolu s náměstkem hejtmana Pardubického kraje Romanem 

Línkem v Národním hřebčíně návrh dokumentace pro zápis 

„Krajiny pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní 

v Kladrubech nad Labem“ na Seznam světového kulturního 

a přírodního dědictví UNESCO.

Návštěva ministra zemědělství, ministra kultury a náměstka 

hejtmana Pardubického kraje u příležitosti podpisu 

návrhu dokumentace pro zápis na Seznam UNESCO. 

Foto archiv Národního hřebčína Kladruby nad Labem (NHK)



Přírodně krajinářský park Mošnice. Foto Jiří Podrazil

Liniové aleje jižně od stájového dvora Kladruby nad Labem. 

Foto Jiří Podrazil

Pohled na dvůr Josefov. Foto Jiří Podrazil Slepé rameno řeky Labe v krajinářském parku Mošnice. Foto Jiří Podrazil
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Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem 



KALENDÁRIUM 2017



Foto Magdaléna Straková
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Kalendárium 2017

PŘÍPRAVA NA JEZDECKOU SEZÓNU  

(14.–15. 1., 18.–19. 2. a 21.–22. 2.)

Zimní příprava koní začíná zpravidla soustředěním na jez-

decké hale ve Slatiňanech. Začátkem roku 2017 se pro spor-

tovní koně uskutečnily hned dva termíny skokového soustře-

dění v lednu (14.–15. 1.) a únoru (18.–19. 2.). Ke spolupráci 

byl osloven trenér Ing. Ludvík Jandourek.

O víkendu 21.–22. ledna 2017 pořádala Česká jezdecká 

federace na hale ve Slatiňanech první reprezentační sou-

středění spřežení s trenérem Jiřím Nesvačilem seniorem. 

Nové zkušenosti po zimním odpočinku sbíralo pět repre-

zentačních jezdců spřežení, kteří soutěží v disciplínách 

jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží. Za Národní hřebčín se 

zúčastnil Jiří Nesvačil jun. se čtyřspřežím starokladrubských 

běloušů. Druhé reprezentační soustředění jezdců spřežení 

proběhlo začátkem jara 18.–19. března 2017 v Kladrubech 

nad Labem. Tentokrát se zúčastnilo osm jezdců spřežení, 

kteří reprezentují Českou republiku v soutěžích jednospřeží, 

dvojspřeží a čtyřspřeží. Letos poprvé probíhalo jarní sou-

středění pod širým nebem. 

V POLOLETÍ KONĚ LETÍ (3.–5. 2.)

U příležitosti pololetních prázdnin byly uspořádány mi-

mořádné zimní prohlídky pro návštěvníky kladrubského 

i slatiňanského areálu. 

Pro děti byla připravena zábavná soutěž s překvapením. 

Navíc každý školák, který přinesl své vysvědčení se samými 

jedničkami, získal vstup na jednu prohlídku zdarma. 

Dětské dílny. Foto archiv NHK

HALOVÉ ZÁVODY SPŘEŽENÍ VE SLATIŇANECH (11. 2.),  

ZIMNÍ JEZDECKÝ POHÁR ČJF 

Účastníci Zimního Jezdeckého poháru ČJF 2017 měřili v so-

botu 11. února 2017 své síly na halových závodech spřežení 

ve Slatiňanech. Do šesti vypsaných soutěží se přihlásilo 

více jak padesát účastníků! Diváci zhlédli soutěže pony 

dvojspřeží, jednospřeží, dvojspřeží, ale i královskou disciplínu 

čtyřspřeží nebo hobby soutěže pro začínající jezdce. 

Z reprezentantů Národního hřebčína si nejlépe vedli Jiří Ne-

svačil jun., který v královské disciplíně čtyřspřeží obsadil stří-

brnou pozici, a Ing. Kateřina Neumannová, jež získala čtvrté 

místo v nejvíce obsazené soutěži jednospřeží. Finále seriálu 

závodů Zimního Jezdeckého poháru ČJF 2017 se jelo poslední 

březnový víkend na Jezdeckém festivalu v Lysé nad Labem.

Halové závody spřežení ve Slatiňanech
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JARNÍ PRÁZDNINY V NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ (6.–12. 3.)

Během jarních prázdnin v Pardubickém kraji byl výjimeč-

ně v zimním období otevřen pro návštěvníky kladrubský 

i slatiňanský areál. Během své návštěvy si mohli například 

zkusit tipnout, kolik se narodilo v celém Národním hřebčíně 

klisniček a hřebečků. 

SOUSTŘEDĚNÍ VŠESTRANNOSTI S JAROSLAVEM HATLOU  

(23.–24. 3. a 8.–9. 4.)

Národní hřebčín uspořádal premiérové jezdecké soustředění 

se zaměřením na přípravu koní pro všestrannost v jednotli-

vých disciplínách pod vedením zkušeného trenéra a profesio-

nálního jezdce Jaroslava Hatly. Obě akce, v březnovém i dub-

novém termínu, byly dvoudenní se specializací na drezuru 

a parkur či terénní jízdu všestrannosti. Soustředění se zúčast-

nili jezdci všestrannosti z Národního hřebčína i mimo něj. 

Soustředění s Jaroslavem Hatlou. Foto Dalibor Gregor

Soustředění s Jaroslavem Hatlou. Foto archiv NHK

NOVÉ LOGO (30. 3.)

Do návštěvnické sezóny 2017 vstoupil Národní hřebčín s no-

vým logem. Autory návrhu jsou Markéta Steinert a Vítek 

Škop. Jako základ nového logotypu slouží litera  

„K“ doplněná stylizovanou korunkou. Jde o návrat k tradici, 

písmeno „K“ reprezentuje hřebčín již po mnoho staletí, a to 

především ve formě výžehů. Nové logo bylo představeno na 

tiskové konferenci konané dne 30. 3. 2017.

ZKOUŠKY ZÁKLADNÍHO VÝCVIKU 

JEZDCE SPŘEŽENÍ (2. 4.)

První dubnovou neděli probíhaly v Národním hřebčíně 

zkoušky základního výcviku jezdce spřežení. Licenci absol-

vovalo šest uchazečů, kteří před odbornou komisí ve složení 

Jiří Kunát, Lenka Gotthardová a Jaroslav Pavel předvedli 

své znalosti vykonáním teoretické a praktické zkoušky. Do-

vednosti praktické zkoušky spočívaly v odjetí drezurní úlohy 

na hlavním nádvoří v Kladrubech nad Labem a absolvování 

parkuru spřežení. Součástí bylo také vodění a předvedení 

koně na ruce nebo jeho postrojení a zapřažení do kočáru. 

RUDOLFŮV POHÁR (20.–23. 4.) 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem uspořádal pod zášti-

tou ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra kultury 

Daniela Hermana a hejtmana Pardubického kraje Martina 

Netolického ve dnech 20.–23. 4. 2017 tradiční mezinárodní 

závody spřežení Rudolfův pohár. Zúčastnilo se jich 70 spře-

žení z osmi evropských zemí: Rakouska, Německa, Švýcar-

ska, Norska, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky. 

Téměř 150 koní absolvovalo čtyři náročné soutěžní dny. 
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Zástupce plemene starokladrubského koně mohli diváci 

vidět v zápřeži v soutěžních spřeženích vedených jak jezdci 

z České republiky, tak také ze zahraničí. Začínalo se ve čtvr-

tek a v pátek drezurní zkouškou. Následoval adrenalinový 

sobotní maraton, při kterém jezdci společně najeli téměř 

1 000 km. Závody uzavíral nedělní parkur spřežení. 

RUDOLFŮV POHÁR 2017
M E Z I N Á R O D N Í  Z Á V O D Y  S P Ř E Ž E N Í

Pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky,  
ministra kultury Daniela Hermana a hejtmana  

Pardubického kraje Martina Netolického

100 Kč dospělí  |  50 Kč děti, senioři a ZTP nad 18 let 
250 Kč rodinné vstupné  |  ZDARMA děti do 6 let a ZTP/P  

+ doprovod  |  Ve čtvrtek a pátek vstup ZDARMA

H L A V N Í
P A R T N E Ř I

P A R T N E Ř I

NHKLADRUBY.CZ
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MEMORIÁL JIŘÍHO DAVIDA
20.-23. 4. 2017    KLADRUBY NAD LABEM
Začátky souteží vždy v 9.00 hodin

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

Rudolfův pohár

Z domácích účastníků podal suverénně nejlepší výkon Jiří 

Nesvačil jun., reprezentant Národního hřebčína Kladru-

by nad Labem. V královské disciplíně čtyřspřeží nenašel 

přemožitele a ve své kategorii zvítězil. Soutěž jednospřeží 

ovládli reprezentanti z Polska. V soutěži dvojspřeží se nejví-

ce dařilo zástupci z Rakouska. Jezdci dvojspřeží pony měli 

v rámci své kategorie možnost získat kvalifikaci pro start 

v soutěžích na mezinárodní úrovni s vyšší obtížností a ví-

tězství putovalo do Německa. Rudolfův pohár se řadí mezi 

první mezinárodní závody roku v České republice, a zahajuje 

tak jezdeckou sezónu. Záznam z mezinárodních závodů 

spřežení Rudolfův pohár 2017 odvysílala i Česká televize 

na programu ČT Sport. 

Rudolfův pohár, drezura. Foto Šárka Veinhauerová

KONCERT ČESKÉHO FILHARMONICKÉHO KVARTETA 

V KOSTELE SV. VÁCLAVA A LEOPOLDA (13. 5.)

Národní hřebčín Kladruby nad Labem uspořádal výjimečný kon-

cert Českého filharmonického kvarteta, které zahrálo skladby 

Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka. Kvar-

teto vystoupilo ve složení Štěpán Pražák – housle, Viktor Mazá-

ček – housle, Jiří Poslední – viola, Jakub Dvořák – violoncello. 

Koncert Českého filharmonického kvarteta. Foto archiv NHK
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DEN STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ (27. 5.)

Národní hřebčín Kladruby nad Labem připravil na sobo-

tu 27. 5. 2017 slavnostní program pod názvem Den sta-

rokladrubského koně, který je nejen oslavou unikátního 

českého plemene, ale také připomenutím úspěchů, jichž Ná-

rodní hřebčín v prvním roce po svém znovuotevření dosáhl. 

Za účasti vzácných hostů – ale především široké veřejnosti 

– proběhla celá řada vystoupení a prezentací.

Barokní pas de deux v kostýmech. Foto Magdaléna Straková

Veřejnost se mohla těšit na vystoupení starokladrubských 

běloušů a vraníků v samotném srdci Národního hřebčí-

na – na hlavním nádvoří. To je lemované stájemi, koste-

lem sv. Václava a Leopolda, zámkem a expozicí kočárovny 

a postrojovny. Komplex historických budov, jež jsou národní 

kulturní památkou, ve spojení s prezentací umu nejen sta-

rokladrubských koní sliboval nevšední zážitek pro všechny 

zúčastněné diváky.

Chovatelská ukázka. Foto Magdaléna Straková 

Program začínal již v 10 hodin chovatelskou ukázkou, 

v 11:30 proběhl očekávaný příjezd Marie Terezie s císařem 

Františkem I. Štěpánem Lotrinským v slavnostní zápře-

ži. Marie Terezie se významnou měrou zapsala do dějin 

Národního hřebčína a tento bod programu připomněl 

300. výročí jejího narození. Hlavní program začal ve 13:00, 

obsahoval 15 výjimečných prvků, do kterých bylo zapojeno 

téměř sto koní.

Trojka. Druh starého ruského spřežení. Foto Magdaléna Straková

Návštěvníci si užili ukázky zápřeží, skokové čtverylky, voltižní 

ukázky dětí nebo barokního pas de deux v kostýmech. Ne-

chyběla ani speciální vystoupení jako např. uherská pošta, 

pushball (koňský fotbal) či závěrečné vícespřeží. Pozvání 

přijali Zemský hřebčinec Písek, Zemský hřebčinec Tlumačov 

a poprvé v historii prezentačních přehlídek Národního hřeb-

čína i Zemský hřebčinec Landgestüt Redefin.

Landgestüt Redefin hostem Dne starokladrubského koně 2017. 

Foto Magdaléna Straková
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Vystoupili také žáci Střední školy chovu koní a jezdectví 

Kladruby nad Labem. Zajímavostí byly sedlové tande-

my starokladrubský běloušů i vraníků a společná skoková 

čtverylka zástupců NHK, Zemského hřebčince Landgestüt 

Redefin, Zemského hřebčince Písek a Zemského hřebčince 

Tlumačov. Součástí programu bylo i vystavení historického 

biskupského kočáru v císařské jízdárně.

K slavnostnímu dni byla připojena netradiční prohlídka 

zámeckých interiérů formou Muzejní noci, která probíhala 

od 19:00 do 24:00 a návštěvníky provázela sama císařovna 

Marie Terezie a František I. Štěpán Lotrinský. Výjimečně se 

návštěvníkům během muzejní noci otevřela kaple Povýšení 

sv. kříže s tajemstvím své krypty. 

noc

Vstupné dobrovolné
Akce se koná v rámci Dne starokladrubského koně

NÁRODNÍ HŘEBČÍN
KLADRUBY NAD LABEM

27. 5. 2017sobota

muzejní}na zámku
v Kladrubech
nad Labem

19:00-24:00 hodin

www.nhkladruby.cz

Nenechte si ujít: 

• Prohlídku zámku za přítomnosti Marie 

Terezie a císaře Františka I. Štěpána 

Lotrinského (19:00-21:00)

• Sbírku vzácných kočárů, s kterými 

jezdili králové, císaři i prezidenti

• Mimořádnou prohlídku hřbitovní kaple 

Povýšení sv. Kříže s tajemstvím 

nalezené krypty

Návštěva 
Marie Terezie

Muzejní noc 

HIPOREKONDIČNÍ POBYT ROSKA 

V létě a na podzim míří do Národního hřebčína klienti 

s roztroušenou sklerózou s pražským sdružením ROSKA. 

Ve společnosti starokladrubských koní zažívají dny plné 

relaxace a odpočinku. Každý den absolvují procházky teré-

nem na hřbetu koně, ze kterého je i dle jejich tvrzení nejkrás-

nější pohled na svět. V roce 2017 strávili v Kladrubech nad 

Labem první prázdninový týden a začátek podzimu. Hlavní 

roli hrály charakterní starokladrubské klisny 282 Corinzia, 

247 Extracta a 275 Ricura. Poděkování patří trpělivým vo-

dičům a paní Bohunce Rosůlkové za perfektní přípravu koní 

a obětavou péči o všechny účastníky pobytu. 

Hiporekondiční pobyt v Kladrubech nad Labem. Foto archiv NHK
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NOC KOSTELŮ A KONCERT HNILIČKOVA 

SMYČCOVÉHO TRIA (9. 6.)

V rámci této akce se mohli návštěvníci účastnit mimořád-

ných večerních prohlídek kostela sv. Václava a Leopolda 

i hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže. Součástí připraveného 

programu byl také koncert Hniličkova smyčcového tria. 

Hudební vystoupení bylo složené ze skladeb J. S. Bacha, 

W. A. Mozarta, Bohumila Vendlera, Zoltána Kodályho 

a Ernő Dohnányiho.

Noc kostelů. Foto archiv NHK

DEN OTEVŘENÝCH ZAHRAD (11. 6.)

Speciální komentované vycházky po parku Mošnice se kona-

ly v Den otevřených zahrad. V rámci akce byly pro návštěv-

níky připravené i poznávací přírodovědné hry. 

neděle 11   6   2017 

Anglický park po česku

Den  

Otevřených  

zAhrAD 
v národním hřebčíně 

Kladruby nad Labem

Komentované prohlídky parku Mošnice

Dětský  

doprovodný program

Prohlídky začínají v parku  

v 10:00 a ve 14:00 hodin

vstup zdarma

www.nhkladruby.cz

Den otevřených zahrad 
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PREBELÉ JEHO CÍSAŘSKÉHO VELIČENSTVA

Po dobu letních prázdnin mohli návštěvníci využít příležitos-

ti a zúčastnit se animované pohádkové prohlídky kladrub-

ského zámku, jejíž součástí byla audience u císaře Františka 

Josefa I. Prohlídky probíhaly celé léto každý čtvrtek. 

Prázdniny  

v Národním hřebčíně

Pohádka pro děti i dospělé na zámku  

v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem

Nevíte, co dělat přes léto? Zpestřete si prohlídku 

Národního hřebčína Kladruby nad Labem 

o zámeckou expozici věnovanou postavám 

Františka Josefa I a císařovně Sisii.

Máte jedinečnou možnost zažít nevšední den 

v císařském hřebčíně u samotného císaře pána. 

Jen jednou ročně pořádá císař František Josef 

I na svém zámku v Kladrubech nad Labem 

takzvané „Prebelé jeho císařského veličenstva“.

Ale nemyslete si, zas tak jednoduché to nebude. 

Přeci, na zámcích není nikdy o zápletky nouze. 

Tak neváhejte a přijďte, jste srdečně zváni. Těší 

se na vás Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 

Divadélko Kůzle a přátelé.

Každý čtvrtek  
od 10:00 a 14:00 hod

Začínáme 13. července 2017

Jednotné  

vstupné  

100 Kč. 

Rezervace možná na pruvodci@nhkladruby.cz

PRebeLé 
Jeho cíSAřSKého  

veLIčeNSTvA

Prebelé císařského veličenstva 

HRADOZÁMECKÁ NOC (26. 8.) 

Noční prohlídky kladrubského zámku s audiencí u císařského 

páru Marie Terezie a jejího manžela císaře Františka I. Ště-

pána Lotrinského probíhaly dne 26. 8. 

Hradozámecká noc – koncert Antonína Pevaly. Foto archiv NHK

Hradozámecká noc. Foto Magdaléna Straková

DEN EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ (9. 9.)

Během Dnů evropského kulturního dědictví se uskutečni-

ly mimořádné animované prohlídky kladrubského zámku 

s císařovnou Sissi na téma „Co všechno se může seběhnout, 

když se císařovna rozhodne několik dní strávit na svém 

zámku v Kladrubech?“.
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V rámci programu bylo možné vyfotit se s historickými po-

stavami nebo si vyzkoušet ,,smyslů-plné“ kvízy a hry, které 

byly zaměřené na to, jak se žilo zámeckým sloužícím. 

www.nhkladruby.cz

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
EUROPEAN HERITAGE DAYS

9. 9. 2017

Kladruby nad Labem

Začátky představení: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 hod. 
16:00 Fotografování s historickými postavami
10:00–15:00 Jak se žilo zámeckým sloužícím? (smyslů-plné hry a kvízy)

Co všechno se může seběhnout, když se 
císařovna Alžběta zvaná Sissi rozhodne strávit 

několik dní na svém zámku v Kladrubech? 

Dny evropského kulturního dědictví 

TRÉNINK POD VEDENÍM PROFESORA 

ANGELA CID CAMASE (15. 9.)

Dne 15. září 2017 proběhl ve Slatiňanech drezurní trénink 

starokladrubských koní s váženým profesorem jezdectví 

z Královské školy v Jerezu. Profesor Angel Cid Camas patří 

k současné uznávané špičce klasické jezdecké školy. V Krá-

lovské škole pracuje od svých třinácti let, získal Řád zlatého 

koně, který uděluje jezdecká veřejnost za zásluhy v oblasti 

jezdectví. Byl účastníkem mnoha soutěží do úrovně GP 

a s vystoupeními v Královské škole procestoval celý svět. 

„KLADRUBY NARUBY“ – ZÁBAVNÉ 

RODINNÉ ODPOLEDNE (23. 9.)

Součástí programu tohoto zábavného rodinného odpoledne 

bylo předvedení starokladrubských koní, hudební a divadelní 

vystoupení, tvořivé dílny, nejrůznější atrakce a soutěže pro 

děti, jarmark a ukázky řemesel. Návštěvníci mohli vidět, 

jak pracují sedláři, kováři nebo jak vlastnoručně namalovat 

tabulky pro koně do stájí. V rámci programu vystoupila hu-

dební skupina Čechomor. 

KLADRUBY NARUBY. Foto archiv NHK

KLADRUBY NARUBY. Foto archiv NHK

SLAVNOSTNÍ PŘEDSTAVENÍ KNIHY PAVLA 

FIALY MISTR OPRATÍ JIŘÍ KOCMAN (13. 10.)

V rámci spolupráce Národního hřebčína Kladruby nad 

Labem a Ing. Lenky Gotthardové, CSc. bylo uspořádáno 

slavnostní představení a křest knihy Pavla Fialy Mistr opratí 
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Jiří Kocman. Při této příležitosti usedl Jiří Kocman po sedmi 

letech na místo kočího, uchopil opratě a objel se čtyřspře-

žím starokladrubských koní kladrubskou náves před vstu-

pem do hřebčína. Jiří Kocman oslavil v sobotu 14. října 2017 

82. narozeniny. Ve své kariéře se stal několikanásobným 

mistrem republiky a šestinásobným účastníkem mistrovství 

světa v soutěži čtyřspřeží. Nejen o jeho vítězstvích vypráví 

právě uvedená kniha.

Představení knihy Mistr opratí Jiří Kocman. Foto archiv NHK

HUBERTOVY JÍZDY V NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ 

Podzim je tradičním časem Hubertových jízd. V roce 2017 se 

v Národním hřebčíně v průběhu měsíce října konala nejprve 

Hubertova jízda pro zaměstnance a jejich rodinné příslušní-

ky, následně Hubertova jízda pro žáky Střední školy chovu 

koní a jezdectví Kladruby nad Labem a jako poslední Huber-

tova jízda pro veřejnost.

Slavnostní události u příležitosti konání Hubertovy jízdy pro 

veřejnost dne 28. října 2017 se zúčastnilo také šest jezdců 

Švédské královské jezdecké stráže, jejíž hudebníci sedlají 

ve Švédsku starokladrubské koně z Národního hřebčína. Hu-

bertova jízda se koná vždy u příležitosti zakončení jezdecké 

sezóny – návštěvníci hřebčína mohli zhlédnout slavnostní 

nástup jezdců a defilé kočárů na hlavním nádvoří v Kladru-

bech nad Labem. Po zaznění zahajovací fanfáry se jezdci 

na koních v doprovodu kočárů vydali na připravenou trasu 

v okolní krajině hřebčína. Po téměř tříhodinové jízdě dojeli 

bez jediného pádu všichni účastníci na závodiště, kde pro-

běhlo slavnostní halali a zakončení Hubertovy jízdy.

Hubertova jízda. Foto Michaela Purnochová

Huberova jízda. Foto Dalibor Gregor
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PRODLOUŽENÝ VÍKEND – MIMOŘÁDNĚ 

ZPŘÍSTUPNĚNÉ HŘEBČÍNY (17.–19. 11.)

U příležitosti listopadového státního svátku byl areál hřeb-

čína v Kladrubech nad Labem a Slatiňanech mimořádně 

otevřen veřejnosti. V obou hřebčínech si mohli návštěvníci 

prohlédnout expozici kočárů, hlavní stáje a dozvědět se ty 

nejzajímavější informace o chovu, historii i o využití sta-

rokladrubských koní, kteří jsou nejstarším původním českým 

plemenem. Veřejnosti byl zpřístupněn i kladrubský zámek, 

v němž se nachází expozice věnovaná známému císařskému 

páru Františku Josefu I. a Alžbětě Bavorské řečené Sissi. 

Každý dětský návštěvník, který při výkladu pozorně poslou-

chal, mohl zkusit rozluštit zábavný starokladrubský kvíz plný 

nejrůznějších úkolů a her. Kdo uspěl, získal drobnou odměnu. 

ADVENTNÍ KONCERT (1. 12.)

Tradiční adventní koncert v kostele sv. Václava a Leopolda 

se uskutečnil dne 1. 12. V rámci programu vystoupil komorní 

orchestr Virtuosi di Praga a dětský pěvecký sbor Myšáci. 

Dětský pěvecký sbor Myšáci. Foto Vendula Šoltová

ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ  

(26.–27. 12.)

Jedná se o tradiční vánoční akci v Národním hřebčíně pro 

malé i velké návštěvníky. Součástí programu byly prohlídky 

adventně vyzdobeného kladrubského i slatiňanského areálu. 

V Kladrubech nad Labem bylo navíc možné navštívit koň-

ské divadélko, kde se v hlavních rolích oblíbených pohádek 

představily loutky koní. Mimo to zde byla i oblíbená tvořívá 

dílna pro děti, kde bylo možné vyrobit si vánoční ozdobičku 

či dekoraci, nazdobit koňský perníček nebo si zahrát celou 

řadu her s motivem starokladrubských koní. 

Každý dětský návštěvník, který na pokladnu přinesl pro koně 

vánoční dárek v podobě nějakého pamlsku (tvrdý chleba, jabl-

ko či mrkev), získal vstup na jeden prohlídkový okruh zdarma. 

Tvořivá dílna pro děti. Foto archiv NHK

VÁNOČNÍ KONCERT (30. 12.)

Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč 

představil nejoblíbenější vánoční písně v kostele sv. Václava 

a Leopolda.

Kostel sv. Václava a Leopolda. Foto Vendula Šoltová



 Foto archiv NHK

PŘEDNÁŠKY  

A SEMINÁŘE
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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 2017 počet posluchačů dosáhl 

500 návštěvníků. 

DATUM 

KONÁNÍ
NÁZEV AKCE TYP AKCE PŘEDNÁŠEJÍCÍ /HOST

15. 2. Hřebčín v Tuřích Remetách a Zakarpatí přednáška Ing. Lenka Gotthardová, CSc. 

18. 2.
Seminář a setkání chovatelů starokladrubských 

koní
seminář

Ing. Jiří Machek, Ing. Karel Regner,  

Dip.-Ing. Alexandra Lotz, M.A., MSc., 

Ing. Jitka Gaudníková 

21. 2.
Současná situace v chovu koní na Slovensku a jeho 

další směřování
přednáška prof. Ing. Marko Halo, Ph.D.

31. 3.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem jako kulturní 

dědictví – přednáška
přednáška Ing. Cyril Neumann a Ing. Jiří Machek

25. 4.
Nejdůležitější fakta o infekční anémii koní a její 

výskyt v Evropě – přednáška
přednáška MVDr. Kateřina Musílková

10. 5. Albrecht z Valdštejna a chov koní přednáška Ing. Lenka Gotthardová, CSc. 

24. 5. Anglický plnokrevník a chov sportovních koní přednáška Ing. Karel Regner

14. 6. Národní hřebčín Kladruby nad Labem a UNESCO beseda

Ing. Jiří Machek, Ing. Radek Václavík, MSc., 

Ing. Roman Línek a zástupci památkové 

péče Pardubického kraje

4. 7. Hiporehabilitace seminář
Ing. et Bc. Vladimíra Casková, Tamara 

Kynclová, Bohunka Rosůlková

4. 10. Hipologické stavby a monumenty přednáška Ing. Cyril Neumann 

17. 10. Současné využití starokladrubských koní seminář
Ing. Jiří Machek, Jiří Nesvačil jun.,  

Jakub Hlávka

24. 10. Historie a současnost Velké pardubické přednáška
MVDr. Jiří Janda, Marie Magdaléna 

Hromádková a Jaroslav Myška jako host

31. 10. Nominace kladrubské krajiny na Seznam UNESCO beseda

Ing. Jiří Machek, Ing. Radek Václavík, MSc., 

Ing. Zdeněk Novák, Ing. Roman 

Línek, MBA, Mgr. Michal Beneš, CSc., 

Ing. Michaela Severová



Foto Jiří Podrazil

PROHLÍDKOVÉ  

OKRUHY
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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 zaznamenal vzrůstající návštěvnost jak 

v hřebčíně v Kladrubech nad Labem, tak v hřebčíně ve 

Slatiňanech. V roce 2017 Národní hřebčín Kladruby nad 

Labem navštívilo téměř 80 000 návštěvníků, což je o třetinu 

(15 000) více než za rok 2016 (60 000). Mezi návštěvníky 

rozmanitých prohlídkových okruhů patří tradičně i zahranič-

ní turisté.

PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI (1. 1. – 31. 12.)

BĚŽNÉ 

PROHLÍDKY

AKCE 

A MIMOŘÁDNÉ 

NÁVŠTĚVY

CELKEM

Kladruby 

nad Labem
52 579 9 157

78 570

Slatiňany 15 099 1 735

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 kostela, 

který zde dali postavit, a nechejte si vyprávět o jejich podivu-

hodných 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 (denně mimo pondělí)

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 (denně mimo pondělí)

Otevírací doba pokladny  

10:00–16:00

Časy prohlídek  

11:00, 13:00, 14:30 a 16:00



VYSTOUPENÍ A PREZENTACE 

STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ  

V ČESKÉ REPUBLICE  

A V ZAHRANIČÍ



Foto Alexandra Lotz

33

Vystoupení a prezentace starokladrubských koní v České republice a v zahraničí  

MEZINÁRODNÍ KONGRES  

HORSE IN SPORTS 2017 (RAKOUSKO) 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem se ve dnech 

3.–5. března 2017 s velkým úspěchem prezentoval na me-

zinárodním kongresu Horse in Sport 2017 v rakouském 

Schlosshofu. Zúčastnili se ho zaměstnanci NHK s pro-

pagačním stánkem a Jiří Nesvačil jun. se čtyřspřežím 

starokladrubských koní, jež reprezentují Národní hřebčín 

v soutěžích spřežení. 

PŘEHLÍDKA PLEMENNÝCH KONÍ V PÍSKU

Tradiční Jarní jihočeská přehlídka plemenných koní se konala 

v sobotu 4. března 2017 v Zemském hřebčinci Písek, s. p. o. 

V rámci odpoledního programu vystoupili i starokladrubští 

koně z Národního hřebčína. Ukázku v podání pas de deux 

předvedli Jakub Hlávka s plemenným hřebcem Genera-

lissimus Rarita II a Jakub Mack s Generalissimus Represa 

XXXIV–21. Nedílnou součástí programu bylo předvedení 

kolekcí plemenných hřebců rozmanitých plemen působících 

v plemenitbě v rámci Zemského hřebčince Písek, i soukro-

mých chovatelů v ČR. V připouštěcí sezóně 2017 v Zemském 

hřebčinci v Písku působil také starokladrubský hřebec bílé 

barvy Generalissimus Aversa XLIV, a to v rámci možnosti 

využití služby inseminace čerstvým spermatem pro potřeby 

zemského chovu. 

STAROKLADRUBŠTÍ VRANÍCI V ČELE 

PRŮVODU SE ZVONEM VÁCLAV

Starokladrubští vraníci se zapojili do slavnostního průvodu 

při osazování zvonu věnovaného památce Václava Havla. 

V neděli 5. března 2017 v 16:00 hodin byl do pražského kos-

tela sv. Havla převezen nový zvon Václav. Slavnostní průvod 

projel Nerudovou ulicí přes Karlův most na Staré Město 

pražské do kostela sv. Havla na Havelském tržišti v Praze. 

Tam byl zvon ještě týž večer usazen a zaznělo také jeho 

první zvonění.

Čtyřspřeží starokladrubských vraníků z Národního hřeb-

čína vedené Františkem Kollertem bylo zapřaženo v pů-

vodním kočáře královéhradeckého biskupa Karla Boromej-

ského Hanla z první poloviny 19. století. Symbolicky byl 

ve čtyřspřeží zapřažen i hřebec Siglavi Pakra Rosanera X, 

jenž byl jedním ze šesti starokladrubských koní, kteří při po-

hřbu Václava Havla táhli lafetu s jeho ostatky. Samotný 
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zvon přivezli v otevřeném povoze českomoravští belgici 

ze Zemského hřebčince Tlumačov.

Zvon Václav, Praha. Foto archiv NHK

KONĚ NA ŽOFÍNĚ 2017

Starokladrubští koně byli součástí i této slavnostní události 

roku 2017. Časopis Jezdectví ve spolupráci s Českou jezdec-

kou federací pořádaly v sobotu 11. března 2017 v pořadí již 

čtrnáctý ročník galavečera Koně na Žofíně. Dvojspřeží sta-

rokladrubských běloušů bylo před palácem Žofín připraveno 

pro svezení čestných hostů a přispělo k dokreslení slavnostní 

atmosféry celé akce. 

LYSÁ NAD LABEM

Finále Zimního Jezdeckého poháru ČJF a Jezdecký festival 

v Lysé nad Labem nabídl návštěvníkům závody ve sko-

cích, drezuře, spřežení, voltiži, ale také bohatý doprovod-

ný program a sobotní večerní jezdeckou show. Ve dnech 

22.–26. března mohli diváci spatřit starokladrubské koně 

z Národního hřebčína kromě soutěžní disciplíny také v jez-

decké ukázce „Jump and Drive“. Vrané a bílé dvojspřeží sta-

rokladrubských koní vedené Jiřím Nesvačilem jun. a Jaku-

bem Mackem předvedlo vystoupení „Rychlá kola“ v hlavním 

programu večerní jezdecké show. 

Jarní přehlídka plemenných koní, Zemský hřebčinec Písek. 

Foto Petr Bečka

STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ PŘIVEZLI 

MARII TEREZII NA PRAŽSKÝ HRAD

V sobotu 13. května 2017 proběhlo na Pražském hra-

dě slavnostní zahájení turistické sezóny 2017. Dvojspřeží 

starokladrubských koní Generale Aversa XLIX a Generale 

Aluma II – 20 pod vedením Jakuba Hlávky přivezlo k zahá-

jení oslav Marii Terezii a jejího chotě Františka I. Štěpána 

Lotrinského. Tyto oslavy na Pražském hradě připomněly 

300. výročí narození Marie Terezie.

ČTYŘSPŘEŽÍ Z NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA NA BAROKNÍCH 

SVATOJÁNSKÝCH SLAVNOSTECH NAVALIS 2017

V pondělí 15. května 2017 se v Praze konaly oslavy nejzná-

mějšího českého světce sv. Jana Nepomuckého. Spřežení 

starokladrubských koní pod vedením Františka Kollerta 

přivezlo kardinála Dominika Duku z Hradčanského náměs-

tí na Pohořelec, kde proběhlo svěcení sochy sv. Jana Ne-

pomuckého. Čtyřspřeží starokladrubských hřebců Siglavi 

Pakra Rosanera X, Siglavi Pakra Montilla XI, Sacramoso 

Sabrina I–32 a Solo Pavia XXIV–12 následně pokračovalo 

s procesím na slavnostní mši k chrámu sv. Víta.

SLATIŇANSKÉ POZASTAVENÍ S PŘEDVEDENÍM 

STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ 

Součástí XI. ročníku Slatiňanského pozastavení, kte-

ré pořádalo město Slatiňany za podpory Pardubického 

kraje v sobotu 20. května 2017, bylo i vystoupení a pre-

zentace starokladrubských koní z Národního hřebčína. 
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Zaměstnanci se svými svěřenci předvedli jízdu pod sedlem 

v kostýmech a dámských sedlech, skokovou ukázku s čes-

kými teplokrevníky z chovu Národního hřebčína a ukázky 

jízdy v zápřeži. Součástí byly také křtiny hříbat za přítom-

nosti starosty města Slatiňany MVDr. Ivana Jeníka a zá-

věrečné šestispřeží starokladrubských vraných koní pod 

vedením Františka Kollerta.

WIESBADEN 2017 – STAROKLADRUBŠTÍ KONĚ PŘIVEZLI 

INGRID KLIMKEOVOU K VÍTĚZSTVÍ (NĚMECKO)

Ve dnech 2.–5. června 2017 probíhal v německém Wiesba-

denu 81. ročník Pfingst Turnier 2017. Doprovodného pro-

gramu prestižních německých závodů se zúčastnilo také 

12 starokladrubských koní z Národního hřebčína. Ve víken-

dovém klání diváky potěšila adrenalinová doplňková show 

„Ride and Drive“. V hlavní aréně mezi sebou soutěží dvoji-

ce složené ze skokového jezdce a jezdce čtyřspřeží, které 

postupně, ve stylu štafety, absolvují skokový parkur a par-

kur spřežení. Letošní „Ride and Drive“ vyhrál Jiří Nesvačil 

jun. a jeho týmovou jezdkyní byla dvojnásobná olympijská 

vítězka ve všestrannosti Ingrid Klimkeová! Úspěšná jezdky-

ně a trenérka patří v současnosti mezi německé TOP jezd-

ce. Specializuje se především na všestrannost a drezurní 

ježdění. Dosáhla velkého množství úspěchů a medailí. Z těch 

nejcennějších můžeme jmenovat 2× vítězství a 1× stříbro 

na letních olympijských hrách ve všestrannosti družstev. 

Mezi její nejúspěšnější koně patří FRH Butts Abraxxas, 

Sleep Late, Robinson’s Concord, Windfall, Damon Hill nebo 

Dresden Mann a Pinot. Se svým družstvem získala zlato 

ve všestrannosti také v roce 2014 na světových jezdec-

kých hrách. Má na kontě i mnoho vítězství z mistrovství 

Německa, bronz na mistrovství Evropy (2005) nebo zlato 

na mistrovství světa (2006). Letos ve Wiesbadenu měli tu 

čest dovézt ji kočárem k dalšímu vítězství i starokladrubští 

bělouši z Národního hřebčína.

Starokladrubští koně se ve Wiesbadenu prezentovali 

především u příležitosti konání zahajovacího ceremoniálu, 

přiváželi na scénu čestné hosty a byli součástí slavnostního 

předávání cen vítězům. Diváci mohli spatřit starokladrub-

ské koně v gala zápřeži v podání osmispřeží, šestispřeží 

nebo atraktivní domino kombinaci běloušů a vraníků v jedné 

zápřeži. Výjimečnou událostí loňského ročníku byla slav-

nostní ceremonie u příležitosti oslav 90. výročí založení jez-

deckého spolku pořadatelů závodů ve Wiesbadenu a životní 

jubileum paní Veroniky Dyckerhoffové, matky současné 

prezidentky spolku, která oslavila 100 let a jízdu v kočáře se 

starokladrubskými koňmi zhodnotila jako jeden z nejkrás-

nějších zážitků.

POZVÁNÍ NA PRAŽSKÝ HRAD

U příležitosti konání Dne ozbrojených sil České republiky 

se dne 28. června 2017 uskutečnil na III. nádvoří Pražského 

hradu slavnostní program spojený s již tradičním přehlíd-

kovým vystoupením jednotek Hradní stráže za doprovodu 

Hudby Hradní stráže a Policie ČR. V letošním roce přijali 

pozvání na tuto událost tři starokladrubští bělouši Genera-

le Aversa XLIX, Generale Rarita II a Generale Aluma II – 20. 

Sedlali je zaměstnanci Národního hřebčína Jakub Mack, 

Jakub Hlávka a Vladimír Moudrý v zapůjčených historizu-

jících uniformách. Představovali tak jízdní čestnou stráž 

s historickou standartou prezidenta republiky. Trojice jezdců 

na koních odkazuje k historickým tradicím čs. legií v Rusku, 

Francii a Itálii. Tuto tradici ctila již první republika a Hradní 

stráž si jí dodnes velice váží.

Den ozbrojených sil České republiky na Pražském hradě. Foto Jiří Havel

NECHANICKÉ UDÁLOSTI

Janákův východočeský sbor selských jízd Nechanice ve spo-

lupráci s Asociací soukromých zemědělců a městem Ne-

chanice uspořádal dne 1. července 2017 vzpomínkovou 

akci k 70. výročí nechanických událostí. V čele slavnostního 

průvodu selských jízd, kočárů a jezdců vezlo čestné hosty 

čtyřspřeží starokladrubských běloušů z Národního hřeb-

čína. Na náměstí v Nechanicích proběhlo položení květin 

u pomníku selské jízdy, zazněla státní hymna a proběhla 

mše za účastníky událostí roku 1947 a selský stav. Zášti-

tu nad akcí převzali ministr zemědělství Marian Jurečka, 
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místopředseda vlády Pavel Bělobrádek a hejtman Králové-

hradeckého kraje Jiří Štěpán.

CHOVATELSKÁ PŘEHLÍDKA V TLUMAČOVĚ

První červencovou sobotu 1. července 2017 pořádal Zemský 

hřebčinec Tlumačov, s. p. o., jednu z nejvýznamnějších a nej-

navštěvovanějších chovatelských přehlídek na území Moravy 

a Slezska. Součástí hlavního programu byla jezdecká čtve-

rylka čtyř starokladrubských běloušů z Národního hřebčína. 

Sedlali je zaměstnanci Diana Pazderková, Jakub Hlávka, 

Jakub Mack a Vladimír Moudrý. V uniformách Národního 

hřebčína předvedli choreografii secvičenou pod vedením tre-

néra Pavla Macka. V průběhu dne zhlédli návštěvníci různá 

plemena koní. Přítomnost koní a jezdců z Národního hřebčí-

na podpořila vzájemnou spolupráci státních chovatelských 

organizací koní České republiky.

Chovatelská přehlídka, Zemský hřebčinec Tlumačov. Foto Dalibor Gregor

„ZVON PRO JAKUBA“

V neděli 23. července 2017 proběhla v Kutné Hoře Oslava 

svátku sv. Jakuba. U této příležitosti byl veřejnosti předsta-

ven nový zvon Jakub Maria pro severní věž arciděkanského 

kostela sv. Jakuba. Převezení zvonu Kutnou Horou v do-

provodu slavnostního průvodu na nádvoří Vlašského dvora 

zajistilo čtyřspřeží starokladrubských vraníků Sacramoso 

Siria XV, Sigalvi Pakra Rosanera X, Solo Xahira XXVI a Solo 

Falerna XXII–2 vedené Františkem Kollertem z Národního 

hřebčína. Samotný zvon včetně dubové hlavy a kování vážil 

téměř tři tuny a byl odlit v květnu 2017 zvonařem Petrem 

Rudolfem Matouškem v nizozemském Astenu. Před zraky 

veřejnosti přímo na voze taženém starokladrubskými koňmi 

požehnal zvonu Mons. Jan Vokál, biskup královéhradecký. 

VÝSTAVA ZEMĚ ŽIVITELKA 2017

Výstavy v Českých Budějovicích se ve dnech 23.–26. srpna 

účastnilo šest starokladrubských vranek, o které pečovali 

žáci Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad La-

bem. Každý den měli na programu společné vystoupení. 

MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ JÍZDNÍCH POLICIÍ V OSTRAVĚ

Starokladrubští vraníci se zúčastnili jubilejního XX. ročníku 

mezinárodního setkání jízdních policií v Ostravě. Sešli se zde 

zástupci jízdních Policií z ČR, Slovenska, Polska a Maďarska. 

Vzájemně prezentovali své dovednosti a předávali si cenné 

zkušenosti. Vrané čtyřspřeží z Národního hřebčína přivezlo 

na scénu čestné hosty Ing. Tomáše Macuru, MBA, primáto-

ra statutárního města Ostrava, a Mgr. Zdeňka Harazima, 

ředitele Městské policie Ostrava. Pod vedením kočího Fran-

tiška Kollerta prezentovali ukázku zápřeže, jež byla součástí 

hlavního programu. Starokladrubští koně z chovu Národ-

ního hřebčína jsou pro svůj dobrý charakter a majestátní 

vzhled v současnosti ve službách městské jízdní policie nejen 

v Ostravě, ale také v Pardubicích a Praze.

DOŽÍNKOVÝ PRŮVOD PRAHOU

Spřežení starokladrubských koní z Národního hřebčína bylo 

druhou zářijovou sobotu 9. 9. 2017 součástí prezentace 

zemědělství, folkloru, tradic a historie u příležitosti konání 

dožínek na Letenské pláni v Praze. Čtyřspřeží pod vedením 

Františka Kollerta a dvojspřeží s kočím Jiřím Plutnarem 

vezlo v kočárech čestné hosty ministra zemědělství Mari-

ana Jurečku a primátorku hlavního města Prahy Adrianu 
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Krnáčovou. Dožínkový průvod začínal u budovy Ministerstva 

zemědělství na Těšnově, pokračoval přes Strossmayerovo 

náměstí a v průběhu sobotního dopoledne dorazil na Leten-

skou pláň, kde probíhal dožínkový program.

HLAVNÍ VEČERNÍ GALASHOW NA VÝSTAVĚ KŮŇ 2017

Tradiční hipologická akce probíhala 15.–17. září na výstavi-

šti v Lysé nad Labem. V pořadí již 24. ročník jedné z největ-

ších výstav koní v České republice Kůň 2017 nabídl návštěv-

níkům rozmanitý program. Starokladrubští vraníci Siglavi 

Pakra Rosanera X, Siglavi Pakra Montilla XI, Sacramoso 

Siria XV a Solo Falerna XXII–2 byli jeho nedílnou součástí. 

Vystupovali pod vedením zaměstnanců Národního hřebčína 

Františka Kollerta, Martina Hejla, Samuela Sluky a Alexe-

je Kinského několikrát denně. U příležitosti slavnostního 

zahájení výstavy přivezli na výstaviště čestné hosty, mezi 

nimiž byl i Jan Hamáček, předseda Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky. V rámci plemenné přehlídky 

byli prezentováni starokladrubští plemenní hřebci. Ve ve-

černí koňské galashow se představila vystoupení nazvaná 

Slavnostní čtyřspřeží a Rychlá kola v podání dvou dvojspřeží 

starokladrubských vraníků. Obdobná vystoupení nechyběla 

ani v rámci odpoledního programu.

Výstava Kůň 2017, Lysá nad Labem. Foto Dalibor Gregor

VELKÁ PARDUBICKÁ

Starokladrubští bělouši a vraníci z Národního hřebčína byli 

tradičně součástí jedné z nejstarších pravidelných kultur-

ních, společenských a sportovních akcí na našem území. 

Slavnostní zápřeže starokladrubských koní se zúčastnily 

zahajovacího ceremoniálu 127. Velké pardubické, která se 

jela druhou říjnovou neděli 8. 10. 2017. Tradičně se kočárem 

z Národního hřebčína na start Velké pardubické steeple-

chase vezla také startérka paní Soňa Froňková. Pro své 

první vítězství ve Velké pardubické si v letošním ročníku dojel 

Jan Kratochvíl na koni No Time To Lose. Zajímavostí je, že 

tento nadějný, teprve šestadvacetiletý žokej je absolventem 

Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem. 

Šestispřeží běloušů pod vedením Jiřího Nesvačila jun. 

a čtyřspřeží vraníků vedené Františkem Kollertem působilo 

na závodišti v průběhu celého dne a i přes nepřízeň počasí 

se těšilo velkému zájmu z řad čestných hostů.

Zahajovací ceremoniál 127. Velké pardubické. Foto archiv NHK
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NECHANICE

Východočeská oblast ČJF pořádala v sobotu 21. ledna 2017 

v Nechanicích společenský večer, na kterém ocenila nejú-

spěšnější jezdce východočeské oblasti v jezdecké sezóně 

2016. Nechyběli mezi nimi také jezdci Národního hřebčína. 

Jezdci soutěží čtyřspřeží Jiří Nesvačil jun. a Radek Nesvačil 

byli oceněni za umístění na mistrovství ČR v soutěžích spře-

žení v Heřmanově Městci a dále byli oceněni za reprezentaci 

v soutěžích spřežení v jezdecké sezóně 2016, a to především 

za účast na mistrovství světa ve čtyřspřeží v nizozem-

ské Bredě. Dále byl zasloužilému pracovníkovi Národního 

hřebčína a bývalému reprezentačnímu jezdci soutěží ve 

všestrannosti Františku Machkovi udělen čestný odznak za 

dlouholetou práci pro rozvoj jezdectví. 

GALAVEČER V HUMPOLCI 

V sobotu 25. února 2017 proběhl ve Spolkovém domě 

v Humpolci slavnostní Galavečer disciplín všestrannosti 

a spřežení. Akce se konala pod záštitou předsedy Sená-

tu ČR Milana Štěcha a pořádala ji Komise všestrannosti 

a spřežení a Soutěže podkovy, o. p. s. V průběhu večera pro-

běhlo vyhodnocení nejúspěšnějších sportovců a chovatelů 

roku 2016. Z Národního hřebčína získal nejlepší ocenění za 

rok 2016 a první pozici v královské disciplíně čtyřspřeží Jiří 

Nesvačil jun., ve stejné disciplíně obsadil bronzovou pozici 

také jeho bratr Radek Nesvačil. Oba v sezóně 2016 repre-

zentovali Národní hřebčín se starokladrubskými koňmi jak 

na tuzemských závodech, tak i v zahraničí. Jejich otec Jiří 

Nesvačil sen. se umístil na druhém místě. Všechna ocenění 

z vyhlašování soutěží čtyřspřeží tedy získala rodina Nesva-

čilů. Každoročně se v Humpolci v rámci disciplíny spřežení 

vyhlašuje také nejlepší přísedící neboli „groom“. Za rok 2016 

toto ocenění získala zaměstnankyně Národního hřebčína 

Kateřina Nesvačilová (Vorlíčková). 

OCENĚNÍ NA ŽOFÍNĚ 

Své ocenění Jezdec roku v kategorii čtyřspřeží převzal re-

prezentant Národního hřebčína Jiří Nesvačil jun. v sobotu 

11. března 2017 u příležitosti konání 14. ročníku společenské 

akce Koně na Žofíně. V průběhu slavnostního odpoledne 

a večera byli postupně vyhlášeni nejlepší jezdci a koně všech 

disciplín. Za rok 2016 bylo celkem nominováno 102 jezdců, 

21 koní, 3 voltižní skupiny a 3 vytrvalecké dvojice. Nominace 

byly navrženy odbornými komisemi ČJF nebo vzešly z pravi-

delně vyhodnocovaných žebříčků.
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FINÁLE ZIMNÍHO JEZDECKÉHO POHÁRU 

Reprezentant Národního hřebčína Jiří Nesvačil jun. se 

ve finále Zimního Jezdeckého poháru ČJF v Lysé nad La-

bem (22.–26. března 2017) v kategorii čtyřspřeží umístil 

na třetím místě. Starokladrubské koně z Národního hřeb-

čína mohli diváci spatřit také v jezdecké ukázce „Jump and 

Drive“ nebo ve večerní jezdecké show.

ZAHÁJENÍ SPORTOVNÍ SEZÓNY

V sobotu 8. dubna 2017 vyrazili na první skokové hobby zá-

vody také parkuroví jezdci. Začátek sezóny zahájili na hobby 

závodech v soutěžích s postupnou obtížností do 110 cm 

v Hřebčíně Suchá u Litomyšle. Zaměstnanec Národního 

hřebčína Milan Závorka s valachem Fedys–K (m: 298 Fid-

ji–K, o.: 629 Fetyš) v první absolvované soutěži zvítězil 

a ve druhé obsadil stříbrnou pozici. Jezdec Petr Pazderka 

s mladou klisnou Sagira–K (m.: 319 Comcoma–K, o.: 1497 

Sagitta) absolvoval obě soutěže rovněž bez trestných bodů.

RUDOLFŮV POHÁR 2017

V rámci tradičních mezinárodních závodů, které Ná-

rodní hřebčín Kladruby nad Labem pořádal ve dnech 

20.–23. 4. 2017, zvítězil v královské disciplíně čtyřspřeží 

domácí jezdec Jiří Nesvačil jun., jenž ve své kategorii podal 

suverénně nejlepší výkon.

FÁBIÁNSEBESTYÉN (MAĎARSKO) 

Jen 14 dní po konání mezinárodních závodů v Kladrubech 

nad Labem vyrazilo reprezentační čtyřspřeží starokladrub-

ských koní na závody do maďarského Fábiánsebestyénu. 

Ve dnech 4.–7. května 2017 měřili své síly na startovním poli 

v soutěži čtyřspřeží CAIO4* – H4 spolu s účastníky z Maďar-

ska, Švýcarska a Nizozemska. Pod vedením Jiřího Nesva-

čila jun. z Národního hřebčína dokončilo čtyřspřeží nedělní 

parkur bez trestných bodů a v této dílčí části závodů získalo 

prvenství! Domů přivezli umístění na celkové páté pozici 

v jednotlivcích. V soutěži družstev porazili účastníky z Nizo-

zemí a pro Českou republiku vybojovali spolu se čtyřspřežím 

Jiřího Nesvačila sen. stříbrnou medaili. 

NEBANICE

Jiří Nesvačil jun. vyhrál parkur spřežení na meziná-

rodních závodech čtyřspřeží v Nebanicích konaných 

28. 6. – 2. 7. 2017 . V konkurenci patnácti účastníků z de-

víti zemí si vedl velmi dobře již při první soutěžní disciplíně 

a s 52,74 tr. b. zaujal v drezuře třetí pozici. Při vítězství 

v parkuru za sebou nechal zkušené závodníky jako Josefa 

Dobrovitze z Maďarska, Francouze Benjamina Aillauda 

nebo Jéroma Voutaze ze Švýcarska. Po celkovém součtu 

výsledků nakonec dovezl domů umístění na páté pozici.

STŘÍBRO Z MČR JÍZDY V DÁMSKÉM SEDLE 

PRO KATEŘINU NEUMANNOVOU

Zaměstnankyně Národního hřebčína, zootechnička hřebčína 

Slatiňany, Ing. Kateřina Neumannová se účastnila letošního 

jubilejního X. ročníku Mistrovství ČR jízdy v dámském sedle. 

Během dvou soutěžních dnů 1.–2. července 2017 se v Hra-

dištku u Sadské závodilo celkem ve 14 disciplínách. Neu-

mannová se sedmiletou starokladrubskou klisnou Esea–22 

společně absolvovaly první i druhé kolo malé rundy – drezu-

ra stupně „Z“, soutěž pas de deux a jízdu zručnosti. Ve všech 

třech zmíněných soutěžích se těšily z umístění na druhé 

pozici. 

AACHEN (NĚMECKO)

Ve dnech 18.–23. července 2017 reprezentoval Jiří Nesva-

čil jun. se čtyřspřežím starokladrubských koní z Národního 

hřebčína Kladruby nad Labem Českou republiku na pres-

tižních mezinárodních jezdeckých závodech v německém 

Aachenu a dosáhl zde historického úspěchu.

Aachen 2017. Foto Alexandra Lotz

Spolu se světovou jezdeckou špičkou Jiří Nesvačil jun. 

postupně absolvoval dvakrát start v drezuře, jedenkrát 

start v maratonu a dvakrát start v parkuru spřežení. Dvě 



41

Sportovní výsledky a ocenění  

třetí místa v obou parkurech spřežení jsou obrovským 

úspěchem českého jezdce. Velmi dobrý výsledek předvedli 

starokladrubští bělouši vedeni Jiřím Nesvačilem jun. také 

v drezuře. S 57,93 a 58,62 trestnými body porazili v drezur-

ních úlohách jezdce zvučných jmen, jakými jsou např. Mi chael 

Brauchle z Německa, Jószef Dobrovitz z Maďarska nebo 

Švýcar Jérome Voutaz. Světový jezdecký festival v Aachenu 

je mezinárodní jezdeckou událostí roku a řadí se k nejpres-

tižnějším jezdeckým závodům světa. V roce 2017 se králov-

ské disciplíny čtyřspřeží zúčastnilo 25 jezdců z 11 zemí svě-

ta, mezi nimi např.: Australan Boyd Exell, Američan Chester 

Weber, Theo Timmerman z Nizozemí nebo Georg von Stein 

z Německa. První jmenovaný zvítězil v jednotlivcích, v tý-

movém hodnocení si nejlépe vedli zástupci Nizozemí. Jiří 

Nesvačil se celkově umístil na 21. místě. 

GÖTEBORG (ŠVÉDSKO)

Jiří Nesvačil jun. se čtyřspřežím starokladrubských bě-

loušů z Národního hřebčína obsadil na mistrovství Evropy 

ve Švédsku skvělé 11. místo. Výborně si vedl především 

v parkuru spřežení, kde získal pátou pozici. I díky pátečnímu 

solidnímu výsledku z drezury tak celkově přivezl 11. místo, 

které vybojoval v konkurenci 21 nejlepších jezdců Evropy. 

Mistrovství Evropy ve čtyřspřeží se konalo v Göteborgu, 

druhém největším švédském městě ležícím na západním 

pobřeží u zálivu Kattegat. Ve dnech 21.–27. srpna 2017 se 

do göteborgské Heden Areny a na stadion Ullevi sjelo 590 

koní z 30 zemí. Čtyři soutěžní disciplíny čtyřspřeží, skoky, 

drezura a paradrezura slibovaly divákům pohled na 300 nej-

lepších jezdců Evropy. Mezi nimi i čtyřspřeží starokladrub-

ských běloušů z Národního hřebčína.

Göteborg 2017. Foto Alexandra Lotz

NÁRODNÍ HŘEBČÍN VE FINÁLE ZLATÉ PODKOVY

Ve dnech 25.–27. srpna 2017 startovalo jednospřeží z Ná-

rodního hřebčína ve finále 52. ročníku seriálu závodů Zlatá 

podkova v Humpolci. Daniel Bejr z výcvikového střediska 

v Heřmanově Městci a starokladrubský vraník Sacramoso 

Samba VI–29 vybojovali 4. místo v kompletní soutěži jed-

nospřeží CAN3*H1. 

DONAUESCHINGEN (NĚMECKO)

Jiří Nesvačil jun. se ve dnech 14.–17. září 2017 účastnil 

mezinárodních závodů spřežení v německém Donaueschin-

genu, které jsou součástí Světového poháru. Nesvačilovi 

se nejlépe dařilo v dílčí soutěži parkuru spřežení. V pátek 

zvítězil v honebním parkuru a v nedělním parkuru obsadil 

bronzovou pozici. V soutěžích královské disciplíny čtyřspřeží 

měřilo své síly osmnáct jezdců z osmi zemí. Reprezentant 

Národního hřebčína se čtyřspřežím starokladrubských 

běloušů byl dekorován také v drezuře a maratonu, a to vždy 

na osmém místě. Domů tak přivezl celkové sedmé umístění. 

Součástí mezinárodních závodů v Donaueschingenu bylo 

také hodnocení jezdců čtyřspřeží v tzv. „německém derby“. 

Sčítaly se zde výsledky drezury, maratonu, parkuru a honeb-

ního parkuru. V „německém derby“ startovalo 21 účastníků 

a náš reprezentant získal v této kategorii páté místo! Jeho 

sportovní sezónu roku 2017 můžeme nazvat „parkurovou“. 

JIŘÍ NESVAČIL JUNIOR TŘINÁCTÝ 

VE SVĚTOVÉM FEI ŽEBŘÍČKU

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 dlouho-

době Australan Boyd Exell, jenž je úřadujícím mistrem světa 

i vítězem Světového poháru, který vyhrál již sedmkrát.
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Foto Magdaléna Straková
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NÁVŠTĚVA KRÁLOVSKÝCH STÁJÍ V DÁNSKU 

Zástupci Národního hřebčína Kladruby nad Labem, ředitel 

Ing. Jiří Machek a šlechtitelka Ing. Zuzana Šancová, navští-

vili ve dnech 25. a 26. dubna 2017 královské stáje v Kodani. 

Stalo se tak na základě pozvání královského podkoního 

pana Pera Thuesena, který v roce 2017 svou pětiletou služ-

bu zakončil a do funkce uvedl svého nástupce.

Dvanáct starokladrubských běloušů, jejichž výběr se řídil 

přísnými kritérii, je ustájeno přímo v centru Kodaně v areálu 

paláce Christiansborg. Tento královský palác dnes slouží 

jako parlament, sídlo premiéra a nacházejí se zde reprezen-

tativní prostory. Nicméně v minulosti byl sídlem královské 

rodiny a skýtal ustájení pro 250 koní.

Starokladrubští koně jsou ustájeni v původních historických 

stájích a dostává se jim komfortní péče ve všech směrech. 

Stáje jsou velkorysým prostorem, kde lze koně zapřáhnout 

do kočáru a se spřežením pak zamířit rovnou do ulic města. 

K pohybování koní je určena prostorná jízdárna na nádvoří 

paláce, dva výběhy a historická jízdárna. Pohyb koní zajišťují 

v průměru čtyři zaměstnanci, ve výcviku je kladen největší 

důraz na spolehlivost spřežení v provozu města, což má 

pro ceremoniální službu naprosto zásadní význam.

Mezi nejvýznamnější okamžiky ceremoniální služby sta-

rokladrubských běloušů pro dánskou královnu Margrethe II. 

patří novoroční audience u královny, přijímání diplomatů, vý-

ročí v královské rodině, přesun královské rodiny na letní sídlo. 

V Dánsku je instituce království vnímána velmi pozitivně 

a lid má ke své královně velmi vřelý vztah. A tak i do paláce 

Christiansborg míří spousta návštěvníků, turistů a denně 

mohou obdivovat bílé koně, přilehlé muzeum a kočárovnu.

PODĚKOVÁNÍ KRÁLOVSKÉMU PODKONÍMU 

PANU PERU THUESENOVI 

V rámci Dne starokladrubského koně 27. 5. 2017 poděkoval 

ředitel hřebčína Ing. Jiří Machek za dosavadní velice dobrou 

spolupráci panu Peru Thuesenovi, který byl v uplynulém pě-

tiletém období královským podkoním v Dánsku. Per Thuesen 

byl ve své funkci odpovědný za působení starokladrubských 

koní ve službě pro dánskou královnu Margrethe II. Osobně 

se účastnil výběru koní v Národním hřebčíně Kladruby nad 

Labem, hřebčín za tímto účelem několikrát ročně navštívil. 

Jeho neméně sympatickým nástupcem je Niels Randloev.
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NÁVŠTĚVA DIPLOMATŮ 

V sobotu 5. srpna 2017 navštívil Národní hřebčín Kladruby 

nad Labem končící velvyslanec ČR v Dánském království Jiří 

Brodský s manželkou a nastupující velvyslanec ČR v Dánsku 

Radek Pech. Hosté si mohli za doprovodu ředitele hřebčína 

Ing. Jiřího Machka prohlédnout domov starokladrubských 

koní, se kterými se diplomaté v Dánském království setká-

vají například při předávání pověřovací listiny dánské králov-

ně, při novoroční královské recepci a při dalších oficiálních 

ceremoniích. Součástí prohlídky hřebčína bylo předvedení 

třech plemenných hřebců a projížďka v kočáře krajinou 

Kladrubského Polabí.

DALŠÍ STAROKLADRUBSKÝ BĚLOUŠ 

PRO KRÁLOVSKÉ STÁJE V DÁNSKU

Dne 12. 12. odcestoval do královských stájí v centru Kodaně 

čtyřletý bílý valach Generale Amapola VII–12. Pro koně přijeli 

osobně královský podkoní pan Niels Randloev a pan Poul Erik 

Petersen, jenž již mnoho let starokladrubské koně pro po-

třeby královského dvora zapřahá. Generale Amapola VII–12 

bude ve společnosti dalších dvanácti starokladrubských 

běloušů, kteří se již aktivně účastní ceremoniální služby. On 

sám podstoupí ještě nejméně roční výcvik, zaměřený přede-

vším na spolehlivost v provozu velkoměsta, pak bude připra-

vený do slavnostního čtyřspřeží či šestispřeží.

Generale Amapola VII–12. Foto archiv NHK

NÁVŠTĚVA ČLENŮ ASOCIACE 

ŠVÉDSKÉ JEZDECKÉ STRÁŽE 

Ve dnech 13. 5. 2017 a 22. 9. 2017 uvítal Národní hřebčín 

významnou návštěvu ze Švédska. Hřebčín přijelo navštívit 

pokaždé šedesát členů Asociace švédské jezdecké stráže 

včetně nejvyššího zástupce této instituce Olofa Karlandera. 

Slavnostní atmosféru květnového setkání navíc podtrhla 

přítomnost švédské velvyslankyně v ČR Viktorie Li a českého 

velvyslance ve Stockholmu Jiřího Šitlera. 

Všichni vedle prohlídky hřebčína absolvovali projížďku 

kočárem, zhlédli předvedení plemenného hřebce na ruce. 

Švédská královská jezdecká stráž používá od roku 2004 

starokladrubské koně pod sedlem, jezdí na nich hudebníci, 

přesněji trumpetisté. Do Stockholmu bylo postupně prodá-

no devět starokladrubských koní. 

Návštěva švédské velvyslankyně v ČR Viktorie Li, českého velvyslance 

ve Stockholmu Jiřího Šitlera a členů Asociace švédské jezdecké stráže 

v Národním hřebčíně. Foto Vendula Šoltová

ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL MISTROVSTVÍ EVROPY 

Pondělí 21. srpna bylo ve švédském Göteborgu ve znamení 

zahajovacího ceremoniálu ME 2017 v disciplínách skoky, 

drezura, paradrezura a čtyřspřeží. V rámci ceremoniálu vy-

stoupila se svými koňmi i Švédská královská jezdecká stráž, 

jejíž hudebníci (trumpetisté) sedlají starokladrubské koně 

z Národního hřebčína. Vedle zahájení se ještě starokladrub-

ští koně na tomto šampionátu prezentovali v soutěži 

čtyřspřeží – s naším jezdcem Jiřím Nesvačilem jun. a s ra-

kouským jezdcem Andreasem Ruschitzkou.

ŠVÉDOVÉ NA HUBERTOVĚ JÍZDĚ 

V NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ

Národní hřebčín pořádal v sobotu 28. 10. 2017 tradiční 

Hubertovu jízdu. Slavnostní události se zúčastnilo také šest 

jezdců Švédské královské jezdecké stráže, jejíž hudebníci 
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sedlají ve Švédsku starokladrubské koně z Národního 

hřebčína. 

Členka Švédské královské jezdecké stráže na Hubertově jízdě 

v Kladrubech nad Labem. Foto Michaela Purnochová



ČINNOST NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA 

KLARUBY NAD LABEM JAKO UZNANÉHO 

CHOVATELSKÉHO SDRUŽENÍ



Foto Michaela Purnochová
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Národní hřebčín mimo jiné vykonává činnost tzv. uznaného cho-

vatelského sdružení pro starokladrubského koně. Pro toto pleme-

no vede plemennou knihu (PK) a stanovuje obecné zásady jeho 

šlechtění. Ty jsou stanoveny v chovném cíli, šlechtitelském pro-

gramu a řádu plemenné knihy. Jedná se o původní české plemeno 

koní, které je málopočetné. Z těchto důvodů je starokladrubský 

kůň 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, v roce 2017 celkový 

počet starokladrubských koní jen velmi mírně stoupl. Zvýšil se 

počet chovných klisen. Počet plemenných hřebců se nezměnil.

Ve stavu je k 31. 12. 2017:

• 48 plemenných hřebců (20 běloušů, 28 vraníků)

• 548 chovných klisen (263 bělek, 285 vranek)

Do genetických zdrojů (GZ) starokladrubských koní je, z cel-

kového stavu 48 plemenných hřebců, zařazeno 46 hřebců – 

18 běloušů a 28 vraníků, z celkového stavu 548 chovných kli-

sen jde pak o 353 klisen (64,4 %) – 160 bělek a 193 vranek.

STAVY STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ KE DNI 31. 12. 2017

Kategorie NH Kladruby n. L.

  Běl. Vr. Celk.

Plemenní hřebci 13 15 28

Z nich v GZ 12 15 27

Chovné klisny 70 78 148

Z nich v GZ 61 76 137

Odchov ročník 2017 41 32 73

Odchov ročník 2016 35 31 66

Odchov ročník 2015 27 41 68

Výcvik ročník 2014 27 22 49

Ostatní ročník 2013 7 5 12

Ostatní ročník 2012 8 8 16

Ostatní ročník 2011 5 6 11

Ostatní ročník 2010 5 5 10

Ostatní ročník 2009 3 4 7

Ostatní ročník 2008 – 3 3

Starší koně 5 7 12

Celkem 246 257 503
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Kategorie Privátní chov

  Běl. Vr. Celk.

Plemenní hřebci 7 13 20

Z nich v GZ 6 13 19

Chovné klisny 193 207 400

Z nich v GZ 99 117 216

Odchov ročník 2017 14 12 26

Odchov ročník 2016 13 16 29

Odchov ročník 2015 13 23 36

Výcvik ročník 2014 16 32 48

Ostatní ročník 2013 31 24 55

Ostatní ročník 2012 28 31 59

Ostatní ročník 2011 31 24 55

Ostatní ročník 2010 37 34 71

Ostatní ročník 2009 39 28 67

Ostatní ročník 2008 27 34 61

Starší koně 200 206 406 *

Celkem 649 684 1333

Kategorie NH + PCH dohromady

  Běl. Vr. Celk.

Plemenní hřebci 20 28 48

Z nich v GZ 18 28 46

Chovné klisny 263 285 548

Z nich v GZ 160 193 353

Odchov ročník 2017 55 44 99

Odchov ročník 2016 48 47 95

Odchov ročník 2015 40 64 104

Výcvik ročník 2014 43 54 97

Ostatní ročník 2013 38 29 67

Ostatní ročník 2012 36 39 75

Ostatní ročník 2011 36 30 66

Ostatní ročník 2010 42 39 81

Ostatní ročník 2009 42 32 74

Ostatní ročník 2008 27 37 64

Starší koně 205 213 418 *

Celkem 895 941 1836

* Ve stavu privátního chovu (PCH) jsou započítáni starší 

koně (narození od roku 2007 včetně), což může být mírně 

zkreslené, neboť majitelé ne vždy nahlásí jejich prodej, úhyn 

atd., tudíž jich může být méně.

VÝSLEDKY REPRODUKCE

Předpokladem pro chovatelskou práci je zapuštění dosta-

tečného počtu klisen, výběr kvalitních jedinců a optimální 

obrat stáda chovných klisen. 

V roce 2017 se narodilo v NHK 75 živých hříbat, před odsta-

vem bylo registrováno 74 hříbat.

V roce 2017 bylo zapuštěno 104 klisen v majetku NHK, 

z toho 2 inseminací čerstvým spermatem (hřebec Sacramo-

so Romy XVIII).

V privátním chovu přetrvává tendence zapouštět méně 

klisen, v roce 2017 se živě narodilo 41 hříbat (z toho 4 v Pol-

sku, 2 na Slovensku), registrováno bylo 33 hříbat. 

V roce 2017 bylo zapuštěno 78 privátních klisen, z toho 

40 klisen inseminací čerstvým spermatem. Dvě klisny 

byly inseminovány zmraženým spermatem (hřebci 

Favory Erusa XV, Generalissimus Santalina XXXVIII).

V roce 2017 bylo celkem zapuštěno 182 klisen, což je ob-

dobný počet jako v roce 2015 a 2016. Celkem 42 klisen 

bylo zapuštěno umělou inseminací čerstvým spermatem. 

V Zemském hřebčinci Písek byl k tomuto účelu k dispozici 

bílý starokladrubský hřebec Generalissimus Aversa XLIV, 

do Zemského hřebčince Tlumačov byli umístěni mla-

dí plemeníci – bělouš Generalissimus Ruana III a vraník 

Sacramoso Romy XVIII.

VÝKONNOSTNÍ ZKOUŠKY V ROCE 2017

Výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců 

v Kladrubech nad Labem, 16.–17. 5. 2017

Ke zkouškám výkonnosti bylo předvedeno 10 hřebců, 7 hřeb-

ců v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem 

(4 bělouši, 3 vraníci), 3 hřebci privátních chovatelů (2 bělou-

ši, 1 vraník). 

Sedm hřebců úspěšně absolvovalo výkonnostní zkoušky 

(VZ) a splnilo podmínky pro zápis do PK hřebců, zároveň 

mohou být evidováni jako genetický zdroj. 

Vítězem výkonnostních zkoušek se stal Solo Faty XXIX–1, 

v majetku Jany Kapelové, hřebec byl do plemenitby zapsán 

jako Solo Faty XXXII.
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Solo Faty XXXII – vítěz výkonnostních zkoušek starokladrubských hřebců. 

Foto archiv NHK

Hřebec Generale Galia I–31 v majetku Václava Dufka 

nastoupil k opravné zkoušce z hodnocení typu a exteriéru. 

Hřebec tělesně dospěl a obdržel lepší bodové hodnocení. Do 

plemenitby byl zapsán jako Generale Galia VIII.

Jarní zkoušky výkonnosti starokladrubských hřebců v Kladrubech 

nad Labem 2017. Foto archiv NHK 

Výkonnostní zkoušky starokladrubských 

klisen v Benicích, 11.–12. 9. 2017

Výkonnostní zkoušky pro privátní klisny uspořádala ve spo-

lupráci s NHK společnost Favory Horses s. r. o. Nastoupily 

k nim 3 klisny bělky a všechny je úspěšně absolvovaly. Klisny 

Xentie–56 (GZ) a Grapa–26 byly zapsány do hlavní plemen-

né knihy (HPK), klisna Sixtia–44 (GZ) do PK.

Klisna Sixtia – 44 vítězka výkonnostních zkoušek starokladrubských 

klisen v Benicích. Foto archiv NHK

Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen 

v Kladrubech nad Labem, 19.–20. 9. 2017

Ke zkouškám výkonnosti nastoupily 4 klisny bělky v majetku 

Národního hřebčína Kladruby nad Labem.

Na základě výsledků zkoušek a zhodnocení rodokmenu byly 

do 1. pomocné plemenné knihy (1. PPK) zařazeny klisny 

Ervila–57 a Elcanta–55 (klisny jsou mimo standard kohout-

kové výšky hůlkové – KVH). Tyto klisny jsou rovněž evidovány 

jako GZ.

Klisny Espinia–14 a Ricola–20 neuspěly ve zkoušce spolehli-

vosti tahu v samotě.

Podzimní zkoušky výkonnosti starokladrubských klisen v Kladrubech 

nad Labem 2017. Foto archiv NHK 
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Podzimní třídění starokladrubských koní v Kladrubech nad Labem 2017. 

Foto archiv NHK 

Výkonnostní zkoušky starokladrubských 

klisen ve Slatiňanech, 26.–27. 9. 2017

Ke zkouškám výkonnosti nastoupilo 6 klisen, z toho 5 vranek 

v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem a 1 klis-

na vranka privátní.

Na základě výsledků zkoušek a zhodnocení rodokmenu 

byla do HPK zařazena klisna Camerina–27, do PK klisny 

Petera–24, Simoneta–22, Barbarossa–20 a Fortagia–24. 

Všechny uvedené klisny jsou evidovány jako GZ.

Privátní klisna Exarca–23 byla zapsána do 1. PPK (nesplňuje 

standard KVH).

Podzimní zkoušky výkonnosti starokladrubských klisen ve Slatiňanech 

2017. Foto archiv NHK 

Po úspěšném absolvování VZ byly do HPK zapsány 3 klisny, 

dále bylo 5 klisen zapsáno do PK a do 1. PPK byly zapsány 

3 klisny. Do 2. PPK, bez absolvování VZ, bylo v privátním 

chovu v rámci registrace hříbat zapsáno 6 klisen.

ZASEDÁNÍ RADY PLEMENNÉ KNIHY 

STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ

Rada PK STKL má 9 členů: zástupci NHK jsou Ing. Jiří Ma-

chek (předseda), Ing. Kateřina Neumannová, Ing. Zuzana 

Šancová, Zdenka Dyková, zástupci privátních chovatelů 

jsou Tomáš Barták, Ladislav Dobrovský, Ing. Jan Kaplan, 

Eva Šimáčková, MZe ČR je zastoupeno Ing. Zdeňkou Pro-

cházkovou. Jednání Rady PK se jako hosté účastní Ing. Karel 

Regner (externí spolupracovník NHK), Vlastimil Váňa (ná-

městek pro chov koní v NHK).

Zasedání Rady PK STKL se uskutečnila v termínech: 

17. 2. 2017, 16. 5. 2017, 19. 9. 2017 – zápisy z jednání jsou 

k dispozici na www.nhkladruby.cz.

SEMINÁŘ A SETKÁNÍ CHOVATELŮ A PŘÍZNIVCŮ 

STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ (18. 2. 2017)

Tradičně pořádaný seminář se uskutečnil v sobotu 

18. 2. 2017 v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. Akci 

navštívilo padesát účastníků, především dlouholetí cho-

vatelé starokladrubských koní, majitelé, kteří věnují sta-

rokladrubským koním svůj volný čas, a zaměstnanci NHK. 

Přítomni byli rovněž zástupci Ministerstva zemědělství ČR 

a Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi.

Na úvod Ing. Machek seznámil přítomné s aktuálním děním 

v hřebčíně, krátce shrnul aktivity v roce 2016 a přednesl plán 

akcí na rok následující. 

Ing. Karel Regner, externí spolupracovník NHK, předsta-

vil chovatelům starokladrubských koní plemenné hřebce 

v majetku Národního hřebčína Kladruby nad Labem, kte-

ří jsou v připouštěcí sezóně 2017 k dispozici v Zemských 

hřebčincích Písek a Tlumačov formou inseminace čerstvým 

spermatem. Dále se Ing. Regner zhostil přednášky na téma 

přípravy starokladrubských koní k výkonnostním zkouškám. 

Ryze praktické zkušenosti s remontním výcvikem sta-

rokladrubských koní shrnuli vedoucí středisek výcviku hřebčí-

na Ing. Karel Dvořák a Jiří Nesvačil. 

Zahraničním hostem semináře byla paní Dipl.-Ing. Alexan-

dra Lotz, M.A., MSc., s přednáškou na téma evropských 

státních hřebčínů jako živoucího kulturního dědictví, v níž 



Novorozené hříbě s matkou. Foto archiv NHK
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Činnost Národního hřebčína Klaruby nad Labem jako uznaného chovatelského sdružení

představila řadu krásných evropských hřebčínů a držených 

plemen koní, hovořila o kulturní a historické hodnotě těchto 

komplexů, ale zároveň poukázala i na hlavní problémy, se 

kterými se tyto instituce v současnosti potýkají. 

Po polední pauze byla zařazena přednáška Ing. Jitky Gaud-

níkové, zástupkyně MZe ČR. Informace se týkaly výroční 

komoditní zprávy (celkové počty koní, zastoupení ple-

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

v legislativě. 

Na závěr byla zorganizována prohlídka stájí s předvedením 

letošních hříbat v doprovodu Ing. Machka. Účastníci semi-

náře měli rovněž možnost navštívit kočárovnu, postrojovnu, 

expozice věnované starokladrubskému koni a zámek. 

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 MZe ČR. NHK je administrátorem žádostí o dotace.

V roce 2017 bylo zažádáno celkem o 242.000 Kč. Kategorie 

koní a příslušná sazba dle Zásad 2017:

1 klisna po VZ nově evidována jako GZ – sazba 

12.000 Kč / klisna (12.000 Kč)

12 klisen ohřebených v alternativním připařovacím plánu – 

sazba 15.000 Kč / klisna (180.000 Kč)

2 plemenní hřebci po VZ nově evidovaní jako GZ – sazba 

25.000 Kč / hřebec (50.000 Kč)



Foto Michaela Purnochová

ÚSTŘEDNÍ  

EVIDENCE KONÍ
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Ústřední evidence koní 

Středisko ústřední evidence koní (dále jen ÚEK) zajišťuje na 

základě smlouvy mezi Národním hřebčínem Kladruby nad 

Labem a objednatelem – osobou pověřenou MZe ČR k ve-

dení ústřední evidence zvířat, kterou je Českomoravská spo-

lečnost chovatelů a. s. Hradištko (ČMSCH), vedení ústřední 

evidence koní. Podklady za plemena anglický plnokrevník 

a klusák zajišťují pro ÚEK subdodavatelsky Jockey Club ČR 

a Česká klusácká asociace. Středisko ÚEK vede dlouhodobá 

pracovnice hřebčína Ing. Alena Dvořáková.

ÚEK zajišťuje na základě plemenářského zákona 

(č. 154/2000 Sb.) včetně prováděcích vyhlášek k tomuto 

zákonu a dalších souvisejících předpisů: 

• evidenci koní,

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

né plemenné knize vedené v ČR – zajištěno prostřednic-

tvím smluvních partnerů,

• vydávání průkazů koní, duplikátů průkazů koní a náhrad-

ních identifikačních dokladů, 

• archivaci vrácených průkazů koní po dobu 3 let,

• 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, 

• 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 NHK a uznanými chova-

telskými sdruženími, která jsou oprávněna k vedení jednot-

livých plemenných knih (PK) v ČR, středisko ÚEK zajišťuje 

technické vedení PK, tzn. že eviduje dle Řádů PK všechny po-

skytované údaje, vystavuje potvrzení o původu, výpisy z PK, 

poskytuje katalogové rodokmeny pro zkoušky výkonnosti, 

přehlídky a výstavy a podílí se na přípravě dat pro vyhodno-

cování šlechtitelských programů. 

Vedle běžné činnosti se v průběhu roku zástupci ÚEK zú-

častnili několika pracovních jednání pořádaných Minister-

stvem zemědělství k přípravě novely plemenářského záko-

na č. 154/2000 Sb. za účelem implementace Nařízení EP 

a Rady (EU) 2016/1012 o plemenných zvířatech.



SPOLUPRÁCE SE  

STŘEDNÍ ŠKOLOU CHOVU  

KONÍ A JEZDECTVÍ  

KLADRUBY NAD LABEM



Foto Jan Kameník
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Spolupráce se Střední školou chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem   

Žáci Střední školy chovu koní a jezdectví (SŠChKJ) vykoná-

vají ve stájích Národního hřebčína odbornou praxi. Odbor-

ného výcviku se účastní žáci všech tří ročníků a střídají se 

na jednotlivých střediscích vždy po týdnu. Mají i své tradiční 

akce, při nichž je účast starokladrubských koní nezbytnos-

tí. Patří zde Den otevřených dveří, který se koná zpravidla 

3× ročně v zimních měsících. Potencionální zájemci o stu-

dijní obor mohou zhlédnout ukázku výcvikové hodiny se 

starokladrubskými klisnami na kryté jízdárně školy. Dále 

zkoušky základního výcviku jezdce a závěrečné zkoušky tře-

tího ročníku, jejichž součástí je jízda se spřežením, lonžování, 

nakládání koní a chovatelská témata, např. příprava klisny 

k připouštění nebo třeba základy sedlářství. Při zakonče-

ní jezdecké sezóny mohou žáci třetího ročníku absolvovat 

i tradiční Hubertovu jízdu. Zimu přivítá zpravidla Mikuláš-

ská sportovní akademie, kdy vybraní žáci SŠChKJ absolvují 

ukázky čtverylky, voltiže a další zábavní soutěže na koních 

i bez koní. 

Žáci SŠChKJ v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. 

Foto Jan Kameník

SPOLUPRÁCE NA AKCÍCH NÁRODNÍHO HŘEBČÍNA

Tradičně se žáci této školy účastní i vystoupení na akcích, 

které pořádá Národní hřebčín. Na květnovém Dni sta-

rokladrubského koně připravili pod vedením mistrů od-

borného výcviku své vlastní vystoupení – voltižní ukázku 

a pushball neboli koňský fotbal. Nutno zmínit také výpomoc 

žáků SŠChKJ při organizaci jarních mezinárodních závodů 

s názvem Rudolfův pohár. Na podzim roku 2017 prezen-

tovali žáci SŠChKJ u příležitosti konání akce „Kladruby 

naruby“ aneb zábavné rodinné dopoledne opět oblíbenou 

ukázku pushballu a voltiže. Pomáhají též při přípravách 

chovatelských akcí, mezi které patří jarní a podzimní třídění 
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starokladrubských koní, zkoušky výkonnosti starokladrub-

ských koní nebo odstav hříbat.

LIGA ZEMĚDĚLSKÝCH ŠKOL V NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ

Ve středu 26. dubna 2017 proběhlo v Kladrubech nad La-

bem třetí kolo seriálu závodů Liga zemědělských škol 2017, 

který se již několik let pořádá na různých kolbištích po celé 

České republice. Závody byly otevřeny jak pro žáky země-

dělských škol a učilišť, tak pro veřejnost jako hobby závody. 

Vypsané skokové soutěže bývají od stupně „ZM“ do stupně 

„ZL“. Pořadatelem třetího kola v Kladrubech nad Labem 

byla Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad La-

bem, soutěže se konaly na závodišti Národního hřebčína. Do 

šesti vypsaných soutěží s obtížnosti 80–110 cm se přihlásilo 

40 koní. 

VÝSTAVA ZEMĚ ŽIVITELKA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

V rámci spolupráce Národního hřebčína a SŠChKJ Kladru-

by nad Labem se ve dnech 23.–26. srpna 2017 prezentoval 

Národní hřebčín také na tradiční výstavě Země živitelka 

v Českých Budějovicích. 

O starokladrubské vranky v průběhu výstavy pečovali žáci 

školy. Každý den měli na programu společné vystoupení. 

Tímto děkujeme Střední škole chovu koní a jezdectví Kladru-

by nad Labem za výbornou spolupráci a žákům za per-

fektní předvedení klisny Seny u příležitosti předání ocenění 

Zlatý klas.

Liga zemědělských škol na závodišti v Kladrubech nad Labem. 

Foto Jiří Bělohlav

Výcvik źáků SŠChKJ – zahájení sezóny 2017. Foto Ivan Krejza



Pushball v podání žáků SŠChKJ. Foto Magdaléna Straková

57

Spolupráce se Střední školou chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem   



SPOLUPRÁCE S NÁRODNÍM ZEMĚDĚLSKÝM 

MUZEEM – ZÁMKEM KAČINA



Foto archiv NZM
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Spolupráce s Národním zemědělským muzeem – zámkem Kačina

Spolupráce s Národním zemědělským muzeem (NZM) 

v roce 2017 byla vystavěna na dlouhodobé spolupráci s jeho 

pobočkou zámkem Kačina – Muzeem českého venkova. 

Tradiční spolupráce v oblasti propagace a marketingu (pro-

pagační materiály, webové stránky a vzájemná propagace 

akcí) byla v roce 2017 rozvinuta v koordinované oslovování 

médií, vzájemnou nabídku zvýhodněného vstupného a na-

bídku návštěv obou turistických destinací v jednom balíčku 

pro cestovní kanceláře a agentury. Podobným způsobem 

obě instituce přistupují k propagaci a nasměrování zájmu 

filmařských produkcí (pronájem prostor pro natáčení). 

V roce 2017 se účastnily „dámy v sedle“ z hřebčína Slatiňany 

natáčení televizního pořadu Toulavá kamera věnovaného 

zámeckým konírnám i chovu koní a odvysílaného na ČT 1 

dne 30. 7. 2017. Národní hřebčín prezentoval starokladrub-

ské koně vystoupením na Zámeckých jezdeckých slavnos-

tech na Kačině dne 7. 10. 2017. V ukázce pas de deux vy-

stoupili Ing. Kateřina Neumannová se Solo Siria XXIX a Petr 

Novák se Siglavi Pakra Montilla XI. Voltižní družstvo dětí 

pod vedením cvičitelky Bohunky Rosůlkové se představilo se 

starokladrubskou bělkou 282 Corinzia.

Podstatným způsobem se v roce 2017 rozvinula i odborná 

spolupráce. Národní hřebčín zapůjčil své sbírky do expozic 

na zámku Kačina, stejně tak Národní zemědělské muzeum 

se svými sbírkami podílí na expozicích v Národním hřeb-

číně. Národní hřebčín se podílel jako odborný partner na 

výstavě Genetika v zemědělství, která byla otevřena na 

zámku Kačina 21. 5. 2017. Společně s NZM Národní hřeb-

čín připravil projektovou žádost do programu aplikované-

ho výzkumu Ministerstva zemědělství ZEMĚ pod názvem 

„Krajina koní“. Úzká spolupráce také probíhá v oblasti 

odborných knihoven obou institucí a metodické pomoci při 

správě a prezentaci sbírek. 

Zámecké jezdecké slavnosti na zámku Kačina. Foto archiv NZM



Foto archiv NHK

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
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Publikační činnost

A LANDSCAPE OF HORSES KLADRUBY NAD LABEM

V květnu 2017 byla vydána v anglickém jazyce publikace 

A Landscape of Horses Kladruby nad Labem, která je vě-

novaná především kulturní krajině kladrubského hřebčína. 

V knize je uvedena historie hřebčína i okolní krajiny s důra-

zem na chov unikátního a původního českého plemene koní 

– starokladrubského koně. Obsahuje texty předních odbor-

níků: Ing. arch. Miroslava Kroulíka, Ing. arch. Věry Kučové 

a prof. MVDr. RNDr. Petra Hořína, CSc. Vše je doplněno 

celou řadou současných i historických fotografií.

A LAN
DSCAPE  O

F H
O

RSES 
 Kladruby nad Labem

 Stud

A LANDSCAPE
 OF HORSES
Kladruby nad Labem Stud

Petr Hořín
Miroslav Kroulík

Věra Kučová

Obálka publikace A Landscape of Horses Kladruby nad Labem

NÁSTĚNNÝ KALENDÁŘ 

Tvorba nástěnného kalendáře NHK na rok 2018 byla věno-

vána starokladrubským koním, areálu hřebčína v Kladru-

bech nad Labem a jeho okolní krajině. Najdeme v něm zcela 

nové fotografie starokladrubských koní pořízené objektivem 

vynikající fotografky Magdalény Strakové.

Nástěnný kalendář NHK 2018

STAROKLADRUBSKÉ OMALOVÁNKY

V létě 2017 byly vydány první starokladrubské omalovánky 

pro malé i velké návštěvníky, které zachycují nejrůznější mo-

tivy se starokladrubskými koňmi z Kladrub nad Labem i ze 

Slatiňan. Brožura obsahuje celkem 16 obrázků na vybarvení 

od autorky Jany Melichové. 

Starokladrubské omalovánky 



V CENTRU POZORNOSTI



Foto Michaela Purnochová
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V centru pozornosti

KOČÁROVÉ SÁNĚ SE STAROKLADRUBSKÝMI KOŇMI 

V roce 2017 na přelomu ledna a února doslova uchvátily 

širokou veřejnost (v tuzemsku i zahraničí) záběry z Národ-

ního hřebčína Kladruby nad Labem. Po více jak sedmiletém 

čekání bohatá sněhová nadílka dovolila zapřáhnout kočáro-

vé sáně. Zápřež starokladrubských koní v kočárových sa-

ních mohli diváci vidět např. v České televizi či na TV Prima. 

Krátké video s jízdou zasněženou kladrubskou krajinou 

za zvuku rolniček se stalo hitem sociálních sítí a facebooko-

vého profilu Národního hřebčína. 

Rolničky. Foto Michaela Purnochová

Sáně v zasněžených Slatiňanech. Foto Magdaléna Straková

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA SVĚTOVÝCH GENETIKŮ

V pátek 3. 3. 2017 přivítal ředitel Národního hřebčína Ing. Jiří 

Machek vzácnou delegaci předních světových genetiků 
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a odborníků na umělou reprodukci, kteří pomáhají ZOO Dvůr 

Králové se záchranou vzácných nosorožců severních bílých. 

Přátelská a neformální návštěva přinesla spoustu obohacují-

cích poznatků zejména proto, že členem výpravy byl i profesor 

Ceasare Galli, první vědec, který v roce 2003 získal klon koně. 

Kožní buňky byly tehdy odebrány klisně plemene hafling.

VALNÁ HROMADA ASOCIACE SVAZŮ CHOVATELŮ 

KONÍ ČR V NÁRODNÍM HŘEBČÍNĚ

Asociace svazů chovatelů koní ČR si jako místo pro konání val-

né hromady roku 2017 zvolila Národní hřebčín Kladruby nad 

Labem. Tato akce proběhla ve čtvrtek 27. dubna 2017 a byla 

zakončena prohlídkou hřebčína. Jednalo se o volební valnou 

hromadu, prezidentem tohoto největšího svazu chovatelů koní 

byl opětovně zvolen MVDr. Jaroslav Dražan. 

PODPORA VOLTIŽNÍHO DRUŽSTVA DĚTÍ 

Na všech významných akcích, které Národní hřebčín po-

řádá, nesmí chybět ani tradiční ukázka voltiže, která má 

v kladrubském hřebčíně dlouholetou tradici. V roce 1946 

tehdejší ředitel Ing. Jindřich Steinitz zakoupil do hřebčína 

poníka. Na něm děti zaměstnanců začaly jezdit a voltižovat. 

Tradice se udržela do dnešních dnů, na poníkovi Belina ještě 

v nedávné době vystupovaly děti pod vedením Františka 

Machka. Děti v Národním hřebčíně voltižují také na velkém 

koni, a to již mnoho let pod vedením cvičitelky Bohunky 

Rosůlkové. Její svěřenci mimo jiné cvičili na zakladateli 

kmene starokladrubských koní, hřebci Rudolfo, dále na jeho 

dceři Rusalce a v současné době na starokladrubské klisně 

282 Corinzia.

Voltiž. Foto Magdaléna Straková

OCENĚNÍ OD HRADNÍ STRÁŽE

V rámci slavnostního aktu k 99. výročí založení Hradní stráže, 

který se konal na Pražském hradě v pátek 8. prosince 2017, 

byla řediteli Národního hřebčína Jiřímu Machkovi udělena 

medaile Hradní stráže II. stupně. Ocenění v Rothmayerově 

sále předával náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republi-

ky generálmajor Jan Kaše společně s velitelem Hradní stráže 

plukovníkem Jiřím Kývalou. Ocenění bylo uděleno za dlouho-

dobou spolupráci mezi Národním hřebčínem Kladruby nad 

Labem a Hradní stráží. Při slavnostních nástupech Hradní 

stráže právě velmi často vystupují jezdci z Národního hřeb-

čína se starokladrubskými koňmi. Za to byli již v roce 2014 

oceněni pamětními odznaky velitele Hradní stráže jezdci Jiří 

Nesvačil, Radek Nesvačil a Jakub Hlávka.

Medaile Hradní stráže II. stupně. Foto archiv NHK
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V centru pozornosti

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Konec roku je příležitostí pro tradiční setkání bývalých za-

městnanců Národního hřebčína a Střední školy chovu koní 

a jezdectví Kladruby nad Labem. V Císařském hostinci se 

11. prosince 2017 setkali František Štěňha, Pavel Kopecký, 

Ing. Miroslav Ondráček, Anna Doležalová, Václav Kropáček, 

Jaroslav Hurdálek, Jiří Kocman, František Machek, Josef 

Nims, František Slavík, Ing. Petr Žlumov, Ing. Lenka Gott-

hardová, CSc., Jan Tvarůžek, Ing. Karel Regner, Ing. Milan 

Vítek, Jiří Kopecký, Ing. Jiří Vencl, Ing. František Petřík, Josef 

Fencl, Václav Čermák, Bohumil Mužík a Vilém Šafránek. 

Přivítali je a s aktuálním děním v hřebčíně seznámili ředitel 

hřebčína Ing. Jiří Machek a náměstek pro chov koní Vlasti-

mil Váňa.

Předvánoční setkání bývalých zaměstnanců. Foto archiv NHK



Foto archiv NHK

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ  

INVESTICE  

V ROCE 2017
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Nejvýznamnější investice v roce 2017  

OBNOVA OBJEKTU ČP. 3 KLADRUBY NAD LABEM

Objekt je od roku 2012 kulturní památkou, z tohoto důvo-

du je jeho rekonstrukce časově i finančně náročnější než 

u běžných staveb. Na stavební činnost kromě technického 

dozoru investora a investičního technika NHK dohlíží i od-

borný archeolog. Cena stavby uvedená ve smlouvě o dílo se 

zhotovitelem je 21,5 mil. Kč vč. DPH. Stavba byla zahájena 

předáním staveniště dne 8. 8. 2017. Do konce roku 2017 

bylo provedeno očištění objektu od všech novodobých a ne-

potřebných konstrukcí a dále došlo k odstranění kompletní 

stávající podlahové konstrukce vč. odhalení základového 

zdiva. Poté následovaly práce na systému podpodlahového 

větrání základového zdiva, sloužící k celkovému a trvalému 

odvlhčení zdiva. Práce probíhají v souladu s projektovou 

dokumentací a s harmonogramem prací. Rekonstrukce by 

měla být dokončena v únoru 2019. Po kolaudaci bude objekt 

opět sloužit pro potřeby obyvatel obce znovuumístěním 

pobočky České pošty a současně v něm budou kanceláře 

zaměstnanců NHK.

PROVOZNĚ STRAVOVACÍ OBJEKT

Stavební práce na novém provozně stravovacím objektu 

byly zahájeny předáním staveniště dne 20. 2. 2017. Úče-

lem užívání objektu je stravování zaměstnanců Národního 

hřebčína a krátkodobé ubytování. Cena stavby je 24 mil. Kč 

vč. DPH.

V 1. NP objektu bude umístěna kuchyně a jídelna pro 

stravování zaměstnanců NHK. Jídelna je dimenzována 

pro 70 strávníků najednou, počítá se s denním výdejem 

120 jídel. Na provoz kuchyně navazuje její zázemí se sklady 

a přípravnami. Je zde umístěno také zázemí pro personál 

kuchyně. Jídelna je včetně WC a příslušenství pro úklid. 

Ve 2. NP budou umístěny pokoje s příslušenstvím, které 

budou sloužit pro dočasné ubytování NHK. Počítá se se 

společnou kuchyňkou, sklady prádla a úklidovou komorou. 

Přístup do 2. NP bude po vnějším schodišti.

Do konce roku 2017 byla postavena hrubá stavba objektu 

a osazeny všechny obvodové výplně otvorů. Byly provedeny 

vnitřní a vnější omítky, sádrokartonové příčky a podhle-

dy, byla provedena betonáž podlahových konstrukcí. Byly 

zahájeny práce na rozvodech elektroinstalace, zdravotech-

niky a vzduchotechniky. Dochází k postupnému zprovoznění 

a odzkoušení systému ústředního topení a práce nadále 

probíhají dle harmonogramu. Termín předání dokončené 

stavby je plánován ke konci dubna 2018 a následně bude 

zajištěna kolaudace objektu. 



KALENDÁŘ AKCÍ 2018 



Foto Magdaléna Straková
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Kalendář akcí 2018 

MĚSÍC TERMÍN NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

leden 13. 1. Jezdecký ples v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem

únor 2.–4. 2. „V pololetí koně letí“. Otevření areálů NHK pro návštěvníky Kladruby nad Labem, Slatiňany 

3. 2. Turnaj v pétanque trojic Slatiňany (hala)

10. 2. Zimní Jezdecký pohár ČJF 2018. Halové závody spřežení Slatiňany (hala)

16.–18. 2. Účast šestispřeží starokladrubských koní na veletrhu „Pferd 

Bodensee“

Friedrichshafen (GER)

24. 2. Seminář a setkání chovatelů starokladrubských koní Kladruby nad Labem

březen 10. 3. Účast starokladrubských koní na galavečeru „Koně na Žofíně“ Praha

12.–18. 3. O jarních prázdninách do Národního hřebčína Kladruby nad Labem, Slatiňany

14. 3. Přednáška: Výjimečná hodnota krajiny pro chov a výcvik 

ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem, 

Ing. Z. Novák

Kladruby nad Labem

22.–23. 3. Výroční zasedání ESSA Assembly Kladruby nad Labem

28. 3. Přednáška: Historie chovu slezského norika a chladnokrevných 

koní, Ing. I. Petrtýl

Kladruby nad Labem

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

duben 4. 4. Přednáška: Využití starokladrubských koní pro jízdní policii,  

J. Málek, L. Uskobová

Kladruby nad Labem

19.–22. 4. RUDOLFŮV POHÁR. Mezinárodní závody spřežení Kladruby nad Labem

27. 4. Zasedání valné hromady ASCHK ČR Kladruby nad Labem

květen 2. 5. Přednáška: Život a dílo prof. Františka Bílka, Ing. J. Navrátil Kladruby nad Labem

2. 5. Účast dvojspřeží starokladrubských koní na zámku v Lánech 

u příležitosti konání vernisáže výstavy T. G. Masaryk v Lánech 

k výročí založení republiky 

Lány

9. 5. Jarní třídění starokladrubských koní Slatiňany

9.–13. 5. Účast na mezinárodních závodech spřežení Windsor (GBR)

10. 5. Jarní třídění starokladrubských koní Kladruby nad Labem

12. 5. Seminář: Etologie, etika a welfare přepravy koní, P. Čechovský Kladruby nad Labem

16. 5. Přednáška: Johann Georg de Hamilton – malíř lidí a zvířat, 

PhDr. L. Ourodová, Ph.D.

Kladruby nad Labem

25. 5. Noc kostelů Kladruby nad Labem

26. 5. DEN STAROKLADRUBSKÉHO KONĚ Kladruby nad Labem

26. 5. Muzejní noc Kladruby nad Labem

červen 6.–10. 6. Účast na mezinárodních závodech spřežení Lähden (GER)

10. 6. Den otevřených zahrad (park Mošnice) Kladruby nad Labem

21.–24. 6. Účast na mezinárodních závodech spřežení Riesenbeck (GER)

každý čtvrtek Prebelé jeho císařského veličenstva Kladruby nad Labem

červenec 9.–15. 7. Hiporekondiční pobyt ROSKA Praha Kladruby nad Labem

17.–22. 7. Účast na mezinárodních závodech spřežení Aachen (GER)

každý čtvrtek Prebelé jeho císařského veličenstva Kladruby nad Labem
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srpen 2.–5. 8. Účast na mezinárodních závodech spřežení Nebanice (CZE)

16.–19. 8. Účast na mezinárodních závodech spřežení Ptakowice (POL)

25. 8. Hradozámecká noc Kladruby na Labem

září 27. 8.–2. 9. Hiporekondiční pobyt ROSKA Praha Kladruby nad Labem

1. 9. Seminář: Manipulace s koňmi a jejich záchrana v krizových 

a rizikových situacích, P. Čechovský

Kladruby nad Labem

4.–5. 9. Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen a hřebců Kladruby nad Labem

8. 9. Dny evropského dědictví Slatiňany, Kladruby nad Labem

8.–9. 9. Memoriál Jiřího Škodného. Závody spřežení Heřmanův Městec

11.–12. 9. Výkonnostní zkoušky starokladrubských hřebců a klisen 

z privátních chovů

Benice

11.–23. 9. Účast čtyřspřeží starokladrubských koní na Světových 

jezdeckých hrách FEI WEG Tryon 

Tryon (USA)

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

19. 9. Přednáška: Hipologické sbírky a expozice Národního 

zemědělského muzea, Mgr. J. Jírovcová, A. Štecherová

Kladruby nad Labem

21.–23. 9. Účast na výstavě Kůň 2018 Lysá nad Labem

25.–26. 9. Výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen a hřebců Slatiňany

říjen 3. 10. Podzimní třídění starokladrubských koní Slatiňany

3. 10. Přednáška: Archeologický výzkum v Národním hřebčíně 

Kladruby nad Labem, Mgr. T. Zavoral, DiS. 

Kladruby nad Labem

4. 10. Podzimní třídění starokladrubských koní Kladruby nad Labem

14. 10. Účast spřežení starokladrubských koní na 128. Velké 

pardubické steeplechase 

Pardubice

20. 10. Hubertova jízda I. Kladruby nad Labem

listopad 3. 11. Hubertova jízda II. pro veřejnost Kladruby nad Labem

prosinec 26.–27. 12. Zimní království starokladrubských koní Kladruby nad Labem, Slatiňany

Kalendář akcí na rok 2018 je průběžně aktualizován na www.nhkladruby.cz.
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