Starokladrubský kůň.
440 let historie
dvorního hřebčína
Kladruby nad Labem
aneb
„Jeho Milosti císařské
obora koňská“

Výstava představuje jedinečnost Národního
hřebčína Kladruby nad Labem. Věnuje se nejen samotnému plemenu starokladrubského
koně, ale také historii hřebčína a zdejší komponované krajině, kterou utvářely potřeby
chovu ušlechtilých kočárových koní.
V lednu 2018 Česká republika předložila

oficiální nominační dokumentaci „Krajina pro
chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní
v Kladrubech nad Labem“ na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO s cílem
uchovat mimořádnou hodnotu krajiny pro
budoucí generace a udržet tradici chovu starokladrubského koně v Kladrubském Polabí.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Státní příspěvková organizace Ministerstva zemědělství
www.nhkladruby.cz

Národní hřebčín
Kladruby nad Labem
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Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je
jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího původního českého plemene koní – koně starokladrubského.
Starokladrubský kůň byl zřejmě jako jediné
plemeno vyšlechtěn pro ceremoniální účely
císařského dvora. Hřebčín v Kladrubech nad
Labem funguje dodnes a kontinuita chovu
kočárových koní v ní nebyla přerušena. Kočároví ceremoniální koně typu galacarrossier,
jsou v něm chováni a cvičeni nepřetržitě od
počátku 17. století, přičemž tradice chovu
koní na tomto místě sahá minimálně do století čtrnáctého. Dnes chová Národní hřebčín
přibližně 500 starokladrubských koní (celosvětová populace činí cca 1800 koní), a to
ve dvou barevných variantách: bílé a vrané. V samotných Kladrubech nad Labem je
ustájeno 250 běloušů. O vraníky, kterých je
také 250, se Národní hřebčín stará v někdejších stájích knížecího rodu Auerspergů ve
Slatiňanech u Chrudimi.

Národní kulturní památka
a krajinná památková zóna

Foto Magdaléna Straková

Pro svou jedinečnost a výjimečnou zachovalost získal hřebčín v Kladrubech nad Labem
v roce 2002 statut národní kulturní památky.
V roce 2015 byla úspěšně dokončena rozsáhlá rekonstrukce, díky níž areál kladrubského
hřebčína získal zpět svůj skvostný klasicistní
vzhled z počátku 19. století. Bylo restaurováno sedmnáct hlavních historických budov,
vytvořeny zcela nové prohlídkové okruhy
a expozice a celý areál se otevřel veřejnosti
tak, jako ještě nikdy v historii. O zápis krajiny
pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových
koní v Kladrubech nad Labem na seznam
UNESCO usiluje Česká republika již dlouho.
Na indikativní seznam UNESCO byla krajina hřebčína zařazena již v roce 2007. Chov
a výcvik kladrubského koně mimořádným
způsobem ovlivňuje okolní krajinu a zároveň umožňuje zachování tradičních postupů a technik, řemesel a tradičních znalostí
spjatých s každodenním životem hřebčína.

Kulturní krajina Kladrubské Polabí zahrnuje
i historické systémy vodního hospodářství.
V roce 2015 byla vyhlášena krajinnou památkovou zónou a její část je zařazena do sítě
evropsky významných lokalit sítě Natura.

Chov
starokladrubského
koně

Starokladrubský kůň je opravdovým světovým unikátem jak pro svůj původ, tak i jako
ukázka úspěšné chovatelské práce. Jde o teplokrevné plemeno, mohutného kočárového
koně určeného k ceremoniální a reprezentativní službě. Řadí se k takzvaným barokním

rasám, které vznikly na podkladě starošpanělské a staroitalské krve. Starokladrubští
koně byli původně chováni v různých barevných variantách, od konce 18. století jsou
chováni pouze v barvě bílé a vrané. Současní koně mají evidované předky až do poloviny 18. století a dělí se na 5 čistokrevných
klasických kmenů a 3 čistokrevné neklasické
kmeny. Plemeno starokladrubského koně je
zařazeno do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat
významných pro výživu a zemědělství MZe
ČR a vybraní jedinci jsou evidování jako genetický zdroj.

Kmeny
starokladrubského
koně

Původ starokladrubského koně je možno vysledovat zpět k zakladatelům kmenů, kteří
dali jména současně existujícím otcovským
kmenům (Generale, Generalissimus, Sacramoso, Solo, Favory, Siglavi Pakra, Romke, Rudolfo). Současná populace je rozdělena na 5 čistokrevných klasických kmenů

a 3 čistokrevné neklasické kmeny, z nichž
jsou GENERALE, FAVORY a RUDOLFO bělouši, SOLO, SIGLAVI PAKRA, ROMKE vraníci a GENERALISSIMUS a SACRAMOSO
se vyskytují v obou barevných variantách
(bělouši i vraníci). Čistokrevný klasický kmen
NAPOLEONE zanikl v roce 1922.

Starokladrubský bělouš

Typickým znakem starokladrubských koní je
klabonosá (konvexní) hlava s výrazným velkým živým okem, vysoko nasazený mohutný
klenutý krk s méně znatelným kohoutkem,
široký a hluboký hrudník, mohutná široká
záď, dobrý kostnatý fundament, strmější lopatka umožňující typický pohyb – elastické,
kadencované a prostorné chody s vysokou
akcí hrudních končetin v klusu. Zakladatelem
starokladrubských běloušů je vraník Peppoli
(1764), který byl otcem bělouše Imperatore (1775) a ten byl otcem bělouše Generale. Bělouši byli nejprve chováni ve dvou liniích: Generale (zal. 1787) a Generalissimus
(zal. 1797).
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Starokladrubský
vraník

Chov starokladrubských vraníků byl původně veden ve dvou liniích, a to Sacramoso a Napoleone. Linie Napolenone zanikla
v roce 1922. Linie Sacramoso byla založena
vraníkem, který pocházel z arcibiskupského
hřebčína Ries (u Salzburku). Tato linie však
také časem zanikla a udržela se druhá linie
Sacramosů, která byla založena hřebcem
Sacramoso, narozeným v roce 1800 v Kroměříži. Současný chov je založen na čtyřech
základních liniích – Sacramoso, Solo, Siglavi
Pakra a Romke
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Znovuzrození
starokladrubského
vraníka
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Díky prof. Františku Bílkovi, který v rámci
ojedinělého projektu regenerace shromáždil
poslední zbytky vraníků, můžeme nyní obdivovat i tyto „černé perly“ českého chovu.
Projekt byl zahájen v roce 1941 v Průhonicích
u Prahy. Dále v něm pokračoval Dr. Lev Richter od roku 1945 ve Slatiňanech, který spolu
s Doc. Jaromírem Duškem a dalšími spolupracovníky dokončili regeneraci v 70. letech.
Na regeneraci se podíleli kromě kladrubských
běloušů rovněž lipický vraný hřebec Siglavi
Pakra a frízský hřebec Romke, kteří zde založili dva nové kmeny ke dvěma původním
kmenům Sacramoso a Solo (vznikla ve 30. letech odštěpením z kmene Sacramoso).

Starokladrubští koně
(nejen) ve službě
královských dvorů

Starokladrubští koně dodnes slouží na královských dvorech. Dánská královna Margrethe
II. vyjíždí na slavnostní projížďky po Kodani
ve zlaceném kočáře, které táhne šestispřeží
běloušů z kladrubského chovu. Ve Švédsku
jezdí na starokladrubských bělouších trumpetisté švédské královské jízdní gardy. V České republice vidíme starokladrubské koně při
slavnostech na Pražském hradě a využívá je
jízdní policie v Pardubicích, Ostravě a v Praze. Vynikající jsou i při závodech spřežení i při
klasické drezuře. Pro svou klidnou povahu se
také skvěle hodí pro rekreační ježdění a při
hipoterapii.

Kladruby
nad Labem:
1352

Název obce Kladruby nad Labem naznačuje, že prvními příchozími na místo dnešních
Kladrub nad Labem byli dřevorubci, kteří zde
„rubali klády“, tedy poráželi stromy. Dřevorubci využili zdejší lužní lesy jako zdroj kvalitního dřeva, především dubů, které byly hlavním stavebním materiálem. Dobu příchodu
dřevorubců, kteří dali obci název, nelze sice

přesněji určit, je ale jisté, že od té doby byla
oblast již trvale osídlena. Dějiny od vzniku
obce do poloviny 14. století jsou však zcela
neznámé. Poprvé jsou Kladruby nad Labem,
respektive zdejší farní kostel, zmíněny k roku
1352. V předhusitských dobách bývala tam,
kde se nyní rozkládají budovy hřebčína osada Kobylníky.

Dvorní hřebčín

Dne 6. března 1579 vydal císař Rudolf II. dekret, kterým založil císařský dvorní hřebčín
pro „chování herek [klisen] v oboře kladerubské na panství pardubském“. (Nejen v uvedeném listu, ale i v dalších česky psaných písemnostech je hřebčín nazývaný ještě dlouho
„kladrubská obora“). Brzy poté nechal Rudolf II. provést v letech 1579–1582 poměrně
rozsáhlé stavební práce, na něž dohlížel císařský dvorní stavitel Ulrico Aostalli de Sala.
Rakouští císaři a čeští králové si uvědomovali
význam hřebčína a osobně je navštěvovali.
Nejčastějšími hosty byl císařský pár František Josef I a Alžběta Bavorská (zvaná Sissi),
kteří dohromady navštívili hřebčín sedmkrát.
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Ceremoniální
služba

K ceremoniálním účelům bylo až do roku 1918
ve dvorních stájích ve Vídni trvale ustájeno
36 starokladrubských hřebců, polovina běloušů a polovina vraníků. K zápřahu se používali výhradně hřebci, protože jsou větší a jejich vzhled harmonicky spoluvytvářel pompu
a eleganci slavnostního spřežení v ceremoniálech. Při péči, které se hřebcům ve dvorní
službě dostávalo a při jejich vytížení se odhaduje, že sloužili v zápřahu až 15 let. Poté se do
kladrubského hřebčína vraceli jako praxí odzkoušení plemeníci (pepiniéři), aby uchovali
požadované vlastnosti starokladrubského

koně. Místo nich byli každý rok k císařskému dvoru odesíláni 2–4 mladí (pětiletí), pro
zápřah do ceremoniálního kočáru již vycvičení, hřebci. Starokladrubští koně byli také
využívání k ceremoniálním účelům představiteli První republiky. Prezident T. G. Masaryk využil starokladrubské koně a kočáry při
své třetí inauguraci (1927) prezidentem.
Šlo o cílenou se snahu rehabilitovat využití
kočárů koní pro účely prezidentské inaugurace s důrazem na větší reprezentativnost
a důstojnost.

Krajina

Kladrubský areál představuje unikátní, dokonale vyváženou kulturní krajinu složenou z luk,
pastvin, starobylých alejí, lesů, slepých ramen
Labe, zavodňovacích struh a historických budov mnoha různých účelů. Krajina Národního
hřebčína je kombinací dvou kategorií kulturní

krajiny, a sice živé, organicky se vyvíjející krajiny s dominantním funkčním určením, a krajiny
záměrně komponované člověkem představující výjimečně dokonalý typ specializovaného
okrasného statku, ferme ornée, zaměřeného
na chov ceremoniálních kočárových koní.

Kompozice

Krajina zaměřená na chov a výcvik kočárových koní obsahuje prvky krajinné kompozice
(osy, cesty, aleje, stromořadí, vodoteče, symetrické stavby) respektující zásady francouzské zahrady. Respekt a úcta ke zdejší krajině jsou mimo jiné viditelné, ale také
v kompozici střídmé klasicistní architektury
s krajinou, která ji svým uspořádáním nenarušuje, ale naopak ji doplňuje a nechává
vyniknout její krásy, které se mění s každým
ročním obdobím.
Nezanedbatelné jsou také prvky anglické
krajinářské tvorby, které byly uplatněny při
tvorbě krajinářského parku Mošnice, v němž
je krajinářská scenérie inspirována principy
malířské perspektivy pracující s barevností
bohatého sortimentu dřevin pro vytváření
prostorových iluzí a efektů; scenérie se zrcadlí na hladině jezer vzniklých ze slepých
ramen řeky Labe.

Krajina
koní

Rovinatá krajina v povodí meandrující řeky
Labe o nadmořské výšce 200 m n. m. je jako
předurčená k chovu a výcviku kočárových
koní. Podél řeky Labe jsou půdy hlinitopísčité. Písčité cesty v lesích i hlinitopísčité mezi
pastvinami a lukami jsou ideálním prostředím pro výcvik kočárových koní v zápřahu
v krajině. Úrodná niva řeky Labe poskytuje
dostatek kvalitní píce pro pastvu i zajištění
sena pro zimní období a díky půdním a klimatickým podmínkám a botanickému složení

porostů je píce na pastvinách a loukách bohatá na živiny. Písčité půdy, navazující plynule na nivu v severní části území nominované
krajiny, jsou zčásti zalesněny a dřevo z lesů
je užíváno pro otop i stavební účely hřebčína
a ohrazení pastvin.
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Hřebčín
v Kladrubech
nad Labem

Foto Magdaléna Straková

Srdce celého areálu v Kladrubech nad Labem tvoří hlavní stáje, zámek a kostel, přičemž všechny tyto objekty jsou přístupné
veřejnosti. Hlavní stáje představují dokonale uspořádaný klasicistní soubor budov
skládající se ze stáje plemenných hřebců,
volných stájí chovných klisen, stájí pro mladé koně ve výcviku, porodny hříbat, jízdárny a dalších funkčních staveb. V těsné blízkosti hlavních stájí se pak nachází císařský
zámek, ve kterém lze obdivovat stylově vybavené komnaty, v nichž pobývali významní příslušníci Habsburského rodu při svých
návštěvách hřebčína.

Hřebčín
ve Slatiňanech

V hřebčíně Slatiňany je více jak 70 let chován starokladrubský kůň v černé barvě, čili
starokladrubský vraník. Hřebčín samotný byl
však založen již v roce 1898 jako zámecký
hřebčín. Vznikl z původních stájí pro dostihové koně a koně pro parforsní hony, které patřily spolu s přilehlým zámkem a panstvím
rodině Auerspergů. V zámku se nyní nachází
Hippologické muzeum s rozsáhlými sbírkami. Stáje v Heřmanově Městci naproti zámku patřily zase rodu Kinských. Po ukončení
II. světové války a po převzetí objektů (srpen
1945) byli starokladrubští vraníci, jejichž regenerace probíhala od r. 1941 v Průhonicích
u Prahy, přestěhováni po kopytě do stájí ve
Slatiňanech. Vznikl „Státní pokusný hřebčín
ve Slatiňanech“ a bylo pokračováno v regeneraci tohoto plemene, která byla ukončena v r. 1973. V r. 1948 byl hřebčín přejmenován na Výzkumnou stanici pro chov koní
ve Slatiňanech, která prováděla výzkumnou
činnost až do r. 1992.

Linie

Struktura liniových výsadeb v krajině je hierarchizována. Na monumentální lipové
aleje navazují liniové výsadby stromů, které v uspořádání krajiny vytvářejí organizační
a kompoziční strukturu nižšího řádu: jsou to
jednak stromořadí ohraničující téměř pravoúhlé pozemky pastvin podél Selmické aleje
a dále jabloňové aleje lemující cesty v okolí
dvora Josefov. Všechny typy liniových výsadeb plní jak kompoziční, tak účelovou í funkci – lipové aleje slouží pro výcvik kočárových
koní v zápřahu, stromořadí poskytují stín
pasoucím se koním a chrání je před silným
větrem, jablka doplňují jejich krmnou dávku. Základním smyslem liniových výsadeb je
uspořádání krajiny na pastevní dílce odpovídající proměnným potřebám stáda (pastvina pro klisny, pro klisny s hříbaty, pro hříbata,

pro jednotlivé hřebce) tak, aby pastvin bylo
tolik, že je lze při pastvě plynule střídat, aby
každá poskytovala dostatek píce a nedocházelo k jejich poškozování, ani ke strádání
koní. Liniové výsadby však do krajiny vnášejí
také řád a vytvářejí osové scenérie srovnatelné s kompozicemi francouzských krajinných úprav.

Den starokladrubského
koně

Poslední květnovou sobotu se na slavnostním nádvoří Národního hřebčína každoročně koná program pod názvem Den
starokladrubského koně, který je oslavou unikátního českého plemene. V rámci oslav určených široké veřejnosti čeká na návštěvníky
řada vystoupení a prezentací založených na
předvedení plemenných koní, ale také slavnostní císařské osmispřeží a jiná předvedení
koní v zápřeži a pod sedlem. Hlavní program
obsahuje zhruba patnáct bodů programu,
do kterých se zapojuje téměř sto koní. Prezentovány jsou ukázky zápřeže, jezdecká
čtverylka, kočárový rej, voltiž nebo předvedení stáda starokladrubských bílých klisen
s hříbaty. Nechybí ani vystoupení hostů ze
zemských hřebčinců v Písku a v Tlumačově
a ze zahraničí (Topoľčianky, Dánsko apod.).
Den je pak zakončen koncertem v kostele
sv. Václava a Leopolda, po kterém následuje
muzejní noc s prezentací zámku nebo historické kočárovny.

Rudolfův pohár: Mezinárodní
závody spřežení

Foto Gabriela Pilařová

Již šestnáct ročníků Mezinárodních závodů
spřežení se uskutečnilo v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. Vždy na konci dubna se sem sjíždí závodníci z celé Evropy, ale
i ze zámoří. V roce 2019 se sportovního klání, pojmenovaného po císaři Rudolfu II, zúčastnilo rekordních 102 závodníků z 11 zemí.
Zpravidla se soutěží v kategoriích dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží a v královské disciplíně čtyřspřeží. Rudolfův pohár se
skládá z drezurních zkoušek, adrenalinového maratonu a závody uzavírá překážková
jízda spřežení. Starokladrubští koně jsou na
závodech prezentováni jak domácími jezdci,
tak i mnohými jezdci ze zahraničí.
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Pozvání
do Národního
hřebčína

Foto Magdaléna Straková

Starokladrubský kůň jako národní poklad,
historie hřebčína spojená s panovnickým
dvorem a krásná staletími utvářená krajina
vytvářejí místo, které svou harmonií, tradicí
a atmosférou patří mezi nejkrásnější a nejzajímavější v rámci celé České republiky.
Oprávněně bylo v roce 2018 nominováno na
seznam světového dědictví UNESCO. Bez
ohledu na výsledek nominace navštěvuje Národní hřebčín po jeho rekonstrukci dokončené
v roce 2016 každoročně více jak 80 000 návštěvníků, kteří mají výjimečnou příležitost
zažít fungování hřebčína v plném provozu.
Chov koní tu po pět staletí vždy byl a vždy
bude na prvním místě.

