
 

 

KRAJINY PRO CHOV A VÝCVIK 

CEREMONIÁLNÍCH KOČÁROVÝCH KONÍ 

V KLADRUBECH NAD LABEM 
příležitostný poštovní aršík 

 

 

Datum vydání: 12. 10. 2022 

 

Nominále:   a) 26 Kč, b) 30 Kč, c) 34 Kč, d) 40 Kč 

 

Výtvarný návrh: Jan Kavan 

 

Liniová kresba  

a rytina FDC: Martin Srb 

 

Rozměr obrazů známek: a-d) 54 x 44 mm k perforaci 

 

Aršík: 175 x 121 mm; soutisk 4 známek + 2 kuponů  

 

Způsob tisku aršíku: ofset s liniovou kresbou v nákladu 28 000 ks aršíků 

 

Způsob tisku FDC:           ocelotisk z ploché desky v nákladu á 2 600 ks 

                                             

Námět aršíku a známek: Národní hřebčín Kladruby nad Labem:  

a) část hřebčína a klisna z plemene starokladrubských 

koní s hříbětem 

b) část hřebčína s hříbětem 

c) druhý pár koní ze čtyřspřeží a část kočáru s vozkou 

d) první pár koní ze čtyřspřeží  

Chov koní v Kladrubech nad Labem můžeme datovat již 

někam za rok 1491, kdy panství koupili Pernštejnové. Roku 

1560 byla k panství připojena i obora, kde byl později 

vybudován hřebčinec, kterému Rudolf II. udělil statut 

císařského dvorního hřebčína. Na stejném místě zůstal i přes 

některá složitá období až dodnes. Krajina Kladrubského Polabí 

je tedy v současnosti jedinou zachovalou a stále sloužící 

krajinou na světě, která byla několik století cíleně formována 

pro výcvik a chov tažného plemene koní. Spojuje v sobě dvě 

kategorie kulturní krajiny, a to živé organicky se vyvíjející 

krajiny s dominantním funkčním určením a krajiny člověkem 

záměrně komponované. Prvky francouzské zahrady jako jsou 

symetrické cesty, aleje a stromořadí jsou přizpůsobeny výcviku 

ceremoniálních kočárových koní. Klasicistní statek v jejím 

srdci, jakkoliv je okrasný, se stal nedílnou součástí krajiny, 

která nevystupuje, ale záměrně zapadá v krajinné kompozici a 

s respektem nechává vyniknout její kráse, měnící se v ročních 

obdobích. Areál Národního hřebčína Kladruby nad Labem je 

chovnou stanicí běloušů českého plemene starokladrubských 

koní a spolu s okolní krajinou je od roku 2019 zařazen na 



 

 

Seznam světového dědictví UNESCO jako v pořadí 1111. 

památka.  

 

Námět FDC:     a) hlava klisny s hříbětem 

b) hlava klabonosého hřebce 

c) kočár se střechou 

d) kočár 

 

  Kat.č.                            Nominále                                                     FDC    

                   

 

1180                                26 Kč                          - - -               - - -                      42,00                   

1181                                30 Kč                      - - -                         - - -                      46,00                    

1182                                34 Kč                  - - -                         - - -                      50,00                   

1183                                40 Kč                 - - -                         - - -                      54,00                   

  A1180-83                      (4)                            130,00                      65,00                  192,00     

 

  

Česká pošta, s.p. – PostFila 

 

 

 

 

 


