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JEZDECKÉ SLAVNOSTI A HUBERTOVA 
JÍZDA NA KAČINĚ 
Ušlechtilá krása koní se opět vrací na zámek Kačina. V sobotu 
7. října 2017 se zde konají oblíbené a hojně navštěvované Jezdecké 
slavnosti věnované koním a všemu, co s nimi souvisí. V pestrém 
programu si na své přijdou dospělí, děti, jezdci, milovníci historie, 
gurmáni i obdivovatelé architektury.  

Během dne se představí rozličná plemena koní včetně starokladrubských běloušů a 
vraníků, ukázky práce v zápřahu a tahu i přehlídka jezdeckých sportů. Vyvrcholením 
bude výpravná Hubertova jízda, která jako připomínka parforsních honů tradičně 
ukončuje jezdeckou sezónu. Přihlásit se mohou i zájemci z řad veřejnosti. Kromě 
koní je pro návštěvníky připraven i bohatý doprovodný program, organizátoři ani 
tentokrát nezapomněli na děti. Těšit se můžete na hudební vystoupení, loutkové 
divadlo, šermířský turnaj a samozřejmě také na možnost projížděk na koních pro děti 
i dospělé.  

„Koně na Kačinu historicky patří nejen jako součást životního stylu šlechty, která 
zámek vystavěla a užívala, ale i z pohledu Národního zemědělského muzea, které na 
Kačině sídlí a prezentuje své expozice,“ říká ředitel Pavel Douša. V expozicích 
muzea tak můžete například vedle zámeckých komnat a hospodářského zázemí 
zhlédnout také zrekonstruovanou podzemní konírnu, vestavěnou přímo do jedné 
z kolonád zámecké budovy.  

 

Program jezdeckých slavností:  

Jezdecké ukázky 

Ukázka koní v tahu – plemeno Brabantský kůň v podání Leony Satoriové 

Pohádka s koňmi „Šmoulí svět“ z jezdecké stáje Przechwozd 

Voltižní vystoupení dětí na starokladrubské klisně 

Drezurní ukázka na hudbu – koně Kinští -  JŠ Equus Kinský 



Barokní ukázka na starokladrubských vranících – Národní hřebčín Kladruby nad Labem 

Hubertova jízda zámeckým parkem – slavnostní nástup, skoková část, dekorování 

Doprovodný program: 

Koncert kapely Flendrs, lidové loutkové divadlo Dva Kašpaři, hudební pohádka O Malence, 
koncert lesních rohů, přehlídka veteránů – Veteran Car Club Kolín, výstava historických 
traktorů, Kovárna Bludný ohýnek, řezbář, šperkař  a další řemesla, ukázka vazby živých 
květin, tržnice, tvořivé dílny pro děti, herní zóna, jízdy dětí na koních, netopýří stánek, 
prohlídky zámecké konírny, komentované prohlídky skleníku a bylinkové zahrádky, výstava 
reprodukcí z módních časopisů, ukázka restaurování modelu mlýna, jízdy ve voze a na 
koních po celou dobu akce. 

 

Přihlášky jezdců na Hubertovu jízdu lze zaslat na e-mail pavla.neumanova@nzm.cz  

nebo ohlásit telefonicky na číslech  327 571 170, 770 112 372 

Vstupné: dospělí 100 Kč;  děti, studenti, senioři 50 Kč;  rodinné vstupné (2 dospělí + 2-3 děti 
do 15 let) 250 Kč;  ZTP, ZTP/P a děti do 3 let zdarma. 

  

 

Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se 

zejména tematikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování 

zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze také další čtyři 

pobočky (Čáslav, zámek Kačina, zámek Ohrada, Valtice). Muzeum na zámku Kačina mapuje především historii 

českého venkova, expozice představuje vývoj hospodářského zázemí zámku. Samotný zámek Kačina je českým 

empírovým klenotem, návštěvníkům nabízí jedinečné interiéry, jako je Chotkovská knihovna, divadlo nebo 

lékárna. Kontakt: NZM Kačina, Svatý Mikuláš 51, 284 01 Kutná Hora. Ředitel pobočky Pavel Douša, 

pavel.dousa@nzm.cz,  724 412 266. Marketingové oddělení NZM: Lenka Martinková, tel. 773 451 012, 

lenka.martinkova@nzm.cz. Více na www.nzm.cz. 
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