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Národní kulturní památka - starokladrubský kůň

Starokladrubský kůň je pro Čechy opravdovým národním pokladem. 

První záznamy o hřebčíně jsou datovány již do dob panování prvního 

habsburského monarchy na českém trůnu Ferdinanda I. Ten vládl jako 

český král od roku 1526. Dalších 30 let ale čekal, než byl roku 1556 
ozdoben i titulem - římský císař. Čeští stavové věnovali v roce 1560 

svému králi a císaři kladrubskou oboru s již zavedeným chovem koní 

významného šlechtického rodu Pernštejnů. Dobové záznamy ovšem 

dokazují, že Pernštejnové zřídili koňskou oboru v Kladrubech již před 
rokem 1500. Díky těmto reálný datům je tak Národní hřebčín České 

republiky nejstarším kontinuálně provozovaným hřebčínem světa.

Ze Španělska do centrální Evropy

Od objevení Ameriky a po ukončení reconquisty prožívalo Španělsko 

slavné období, které je nazýváno Siglo de Oro - Zlaté století. Díky 

sňatkové diplomacii se v té době na španělský trůn dostali i první 

Habsburkové. Kastilsko - habsburské rodové spojení mělo zajistit silovou 
rovnováhu v Evropě. Španělská princezna Jana Kastilská tak byla v roce 

1504 provdána za habsburského Filipa Sličného. Právě s politickým 
uspořádáním Evropy té doby tak expanze krve španělských koní do 

centrální Evropy přímo souvisí.

Habsburk Filip Sličný tedy získal počátkem 16. století vládu nad 

mocnou a významnou říší. Záhy ovšem zemřel, ale naštěstí zanechal 
dědice. V roce 1516 zdědil španělské nároky jeho syn Karel V. To byl pro 

španělské koně a jejich cestu do evropských chovů zásadní moment. Karel 
V. se jako Carlos I stal prvním skutečně vládnoucím Habsburkem na 
španělském trůně. Vládu nad rakouskými zeměmi ale svěřil mladšímu 

bratrovi Ferdinandovi. Ten se, jako Ferdinand I. Habsburský (narozen 10.
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března 1503 Alcalá de Henares, poblíž Madridu a zemřel 25. července 

1564 ve Vídni) stal v roce 1526 českým a uherským králem. V době 

darování Kladrubské obory koňské byl ovšem Ferdinand I. již na sklonku 

své vlády. Proto se skutečným zakladatelem hřebčína v roce 1563 stává 

až jeho syn Maxmilián II. Ten se ujal vlády v roce 1562 a právě on se 

zasloužil o první importy koní z iberského poloostrova. S rodem 
Habsburků se tak do centrální Evropy dostává i pompézní španělský 

ceremoniál. Jeho nezbytnou součástí byl pochopitelně i nejlepší kůň to 
doby - kůň starošpanělský.

Díky Maxmiliánovi tak byly zahájeny transporty koní ze Španělska. 

Následně v nich pokračoval i jeho nástupce syn Rudolf II. I on se 
nesmazatelně vepsal do historie hřebčína v Kladrubech nad Labem. Rudolf 
se na konci 16. století uchýlil před osmanskými Turky do Prahy. České 

země se tak staly centrem monarchie. Právě Rudolf II. povýšil svým 
dekretem v roce 1579 Kladrubskou oboru na Císařský hřebčín.

Důkazem o Rudolfově zájmu o koně vypovídá zpráva tajemníka 

francouzského krále Jindřicha IV. Pierre Bergerona. Jindřich IV. se obával 

habsburského vlivu a tak potřeboval sílu a moc středoevropské císařství 

podrobně poznat. Pierre Bergeron navštívil Prahu v srpnu roku 1600. 

V dobové zprávě pro Jindřicha IV. tak můžeme číst: „Viděli jsme v Praze 
velké množství koní, mnozí z nich jsou vynikající a všechny cvičí Ital 

Pietropaolo, jehož má císař ve veliké oblibě. Prohlédli jsme si stáje a 

napočítali jich více než dvě stě. Většina z nich pochází z císařských 

hřebčínů, které jsou rozmístěny po celé zemi. Císař z nich ročně odvádí ke 
dvoru okolo sta koní."

Autentické svědectví je dokladem císařského zájmu o koně. Dokládá 
to i stavitelská aktivita Rudolfa. Na Pražském hradě byly vybudovány 
velkolepé dvoupatrové stáje. Jejich část můžete dodnes vidět při návštěvě
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expozicí Národní galerie ve výstavním prostoru - Konírna. Návštěvníky 

oslněné sbírkou umění, tak mohl císař udivit i velkolepou kolekcí koní.

Doklady o koních Rudolfova dvora máme i díky umělecké činnosti 

mistrů jeho doby. Jsou to především sochy koní holandského sochaře 

Adriana de Vriese. Ty sice skončily jako válečná kořist 30leté války ve 
švédském královském muzeu ve Stockholmu. Praha se ale pyšní alespoň 

jejich dokonalými kopiemi. Můžeme si tak ověřit, že starokladrubský 

ceremoniální galakarosiér má skutečně kořeny v rudolfínské době. Dalším 

dokladem o podobě starošpanělských a severoitalských koní té doby je 

slavná studie z dílny mistra Leonarda.

Starošpanělští koně tak díky Habsburkům získali celoevropský 

věhlas. Díky této expanzi začali postupně zušlechťovat všechny do té doby 

v Evropě chovaná plemena. Následně se kolonizací Ameriky dostali i za 
moře. Proto je v současné době uváděno, že krev španělských koní koluje 
v žilách téměř 88% všech plemen současných domácích koní celého světa.

Hřebčín v Kladrubech nad Labem, dnes Národní hřebčín ČR, je tak 

v péči nejvyšší státní administrativy již téměř 500 let. Neuvěřitelně 

přečkal všechny evropská válečná dobrodružství posledního půlstoletí. 

Počínaje 30letou válkou 17. století, řadou rakousko-pruských konfliktů 
zahájených v sedmileté válce v 18. století a pokračující i v 19. století až 

konečně na počátku 20. století přečkal i do té doby nepředvídatelnou 

apokalypsu I. světové války.

Dějinný kvas ovšem pokračoval. Po roce 1918 přežilo císařské 
plemeno v nové Československé republice téměř neuvěřitelně bouřlivé 

období boření starého Rakouska, kdy bylo likvidováno vše, co připomínalo 
c. a k. rakouské mocnářství.

Hřebčín přežil i II. světovou válku a přechod fronty těsně před 
koncem konfliktu. V neposlední řadě jako zázrakem přežil 40 let
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komunistické moci, která z ideologických důvodů důsledně likvidovala 

cokoliv spojené s feudalismem.
Že se to podařilo, je výsledkem hipologické prozíravosti mnoha 

jednotlivců. Patřil mezi ně nejenom první československý prezident Tomáš 

Garrigue Masaryk, ale řada hipologů v čele s akademikem Františkem 

Bílkem a celá plejáda poválečných osobností české hipologie.

Po společenských změnách roku 1989 byla značná obava o osud 

tohoto unikátního plemene. Genetika je velmi křehká. Proto vznikla 
myšlenka státní ochrany plemene a uznání starokladrubského koně jako 

jediného původního českého plemene za unikátní kulturní památku. Za 

tímto úsilím stojí především tehdejší ředitel MVDr. Norbert Záliš. Právě 

v jeho éře se podařilo vrátit starokladrubského bělouše i k jeho 

původnímu účelu. K ceremoniálním účelům si spřežení z Národního 

hřebčína zakoupil dánský královský dvůr.
V průběhu let 1992 až 2002 se tak podařilo rozeběhnout a hlavně 

završit složitý legislativní proces. Ten vyvrcholil nejprve povýšením 
hřebčína v Kladrubech na Národní hřebčín ČR. Později i zařazením 

hřebčína na seznam 250 nejvýznamnějších památek ČR jako Národní 

kulturní památku. Tím však proces nebyl ukončen. V průběhu roku 2002 
bylo na seznam Národních kulturních památek ČR zařazeno i samotné 

kmenové stádo starokladrubského koně v barvě bílé. Česká republika je 

tak jedinou zemí na světě, která má na svém seznamu národního 
kulturního dědictví živé zvíře. Čeští hipologové jsou rádi, že je to právě 

kůň. Na Starokladrubského bělouše se tak v ČR díváme jako na živé 

umělecké dílo.

Tereziánská stopa v Kladrubech nad Labem

Zanedlouho se bude především v Rakousku slavit významné výročí. 

V sobotu 13. května to bude 300 let od narození významné rakouské 
panovnice a doposud jediné české královny Marie Terezie. Ta vládla mezi
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lety 1740 až 1780 a i ona zanechala v chovu starokladrubských koní 

významnou stopu.
V době jejího převzetí trůnu zářila ve Vídni novotou proslulá barokní 

jízdárna, ve které dodnes sídlí významná rakouská instituce Spanische 

Hochreitschule. Španělská jezdecká škola byla založena, stejně jako 

hřebčín v Kladrubech, Maxmiliánem II v roce 1572. V letech 1729 až 1735 

nechal otec Marie Terezie Karel VI. vybudovat v centru Vídně podle návrhu 

Fischera z Erlachu stáje pro 72 koní a především pompézní jízdárnu.

Vláda Marie Terezie ovšem nebyla snadná. Přes deklarace 
evropských panovníků, že budou na rakouském trůně respektovat ženu, 

byla její vláda téměř stále atakována menšími či většími válečnými 

konflikty.
Nejvážnějším se stala Sedmiletá válka, do které se zapojila celá 

Evropa. Jednou z prvních významných bitev této války se stala v roce 

1757 rakousko-pruská bitva u Kolína. Rakouské vojsko vedl polní maršál 
Leopolda Daun a pruské král Fridrich II. Veliký. Bitva, která byla největší 

jezdeckou bitvou své doby, skončila pro Rakousko slavným vítězstvím. To 

nejenom ukončilo obléhání Prahy, ale uchránilo od pádu i Vídeň. Na 

Kladrubský hřebčín měla ovšem fatální dopad.

Rakouští vojáci usídlení v císařském hřebčíně v Kladrubech, z něhož 

byli koně v obavě z pruského vítězství naštěstí již evakuováni do hřebčína 
v Kopčanech, způsobili 10. července 1757 rozsáhlý požár. Shořel archiv, 

fara, starý zámek a část stájí. Požárem byla poničena i velká část obce. 
Bohužel za své vzaly i všechny záznamy o chovu koní. Současné písemné 
doklady kladrubského chovu proto mapují chov teprve od druhé poloviny 

18. století.

Starokladrubští koně se tak neměli kam vrátit a v prvních letech 
bylo rozhodnuto o pokračování chovu koní v Kopčanech. Hřebčín 

v Kladrubech byl sice v roce 1771 obnoven, ale starokladrubské stádo
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čekalo na svůj definitivní návrat na polabské pastviny až do počátku 19. 

století.

Sedmiletá válka měla ovšem na chov koní v celém Rakousku zcela 

zásadní dopad. Rakouská panovnice Marie Terezie pochopila, že se státní 

vojenská moc již nemůže spoléhat na živelný zemský chov a stala se 

hlavní hipologickou reformátorkou. Rozdělením monarchie do chovných 

oblastí a zřízením systému zemských hřebčinců položila základy 

moderního chovu koní, který přetrval téměř do současnosti. Její stopa je 

dodnes patrná i v samotných Kladrubech. Právě díky ní a jejímu nástupci 

Josefu II. získal na konci 18. století kladrubský hřebčín svoji současnou 

podobu.

Nejdůležitější genealogické linie

Starokladrubský kůň se dnes chová ve dvou barevných modifikacích 
- bělouši a vraníci.

Je to mohutný kůň majestátného vzhledu, s výrazným kadenčním 
klusem. Ten umožňoval dokonalou prezentaci císařského spřežení 

nejenom na městských komunikacích, ale především na venkovských 
cestách plných výmolů.

Hřebci dosahují páskové výšky 175 - 180 cm, obvod hrudi 200 - 
205 cm a obvod holeně 22 - 23 cm. Váha koně se pohybuje v rozmezí 

650 - 700 kg. Klisny jsou konstitučně jemnější. Plemeno tak patří 
k nejmohutnějším teplokrevníkům.

Bílé stádo dnes tvoří dvě základní genealogické linie Generále a 
Generalissimus. Obě založil významný hřebec General, který se narodil 

v roce 1787 v Kopčanech a byl synem hřebce Imperátor (1775). 
V průběhu staletí pak byla krev osvěžována jak lipickými hřebci, tak přímo 

i arabskými koňmi kmene Shagya. Máme proto ještě i linii Favory,
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založenou hřebcem Favory-K narozeným v roce 1938 v maďarské 

Bábolně. Dále pak linii Rudolfo, kterou založil lusitánský hřebec stejného 

jména narozený v roce 1968 v Portugalsku.

Pro vrané stádo je pak základní genealogickou linií linie Sacramoso. 
O tu se zasloužil hřebec Sacramoso olomoucký z arcibiskupského hřebčína 

v Olomouci narozený v roce 1800. Z této linie je pak odvozena i 

samostatná linie Solo. Druhou důležitou linií je pak linie Napoleone 
(zakoupen v Římě v roce 1853).

Lipický hřebec Siglavi narozený v Djakovu v roce 1946 pak založil 

linii Siglavi. A konečně poslední vranou linií je linie Romke založená 

frízkým hřebcem Romke, narozeným v roce 1966 v Holandsku. 
Starokladrubský vraník ovšem nedosahuje genetické stability bílých koní. 

Je to zaviněno tím, že ve třicátých letech bylo díky celosvětové 

ekonomické krizi z úsporných důvodů státem rozhodnuto o zániku vraného 

stáda. Starokladrubští vraníci byli zachráněni na poslední chvíli v průběhu 
II. světové války a chov znovu obnoven na troskách původních, ale již 

velmi starých klisen, či na klisnách již křížených s jinými plemeny. 

Geneticky se tak 15letá přestávka v chovu nesmazatelně podepsala. I 
proto nebyl vraník zařazen do seznamu Národních kulturních památek. 

Toto privilegium užívá pouze bělouš.

Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem prošel v letech 2014 a 

2015 rozsáhlou rekonstrukcí z dotačních titulů vypsaných Evropskou unií. 
Cílem rekonstrukce bylo nejenom navrátit budovám v Kladrubech jejich 
původní lesk, ale stalo se i dalším důležitým krokem ve snaze ČR o 

zapsání celého komplexu Lidé, koně, krajina v Kladrubech nad Labem na 

seznam světového dědictví UNESCO.

Právě spojení Lidé, koně, krajina je světově unikátním a opravňuje 

k zápisu mezi skutečné klenoty světa. Postupně proto bude upravován i
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celý areál pastvin a lesů. Tento krajinný unikát přes pět století budován 

k chovu koní je jedinečný i tím, že hlavní osy důležitých komunikací se 

nestýkají u dveří zámku, jak tomu ve stavitelství těch dob bývalo zvykem, 
ale všechny důležité tangenty se potkávají u dveří hlavní kladrubské stáje.

V současnosti je plemeno starokladrubský kůň genetickým vlivům 

ostatních plemen uzavřeno. Přes svůj ceremoniální charakter si oblibu drží 

i v moderní jezdecké disciplíně spřežení. Česká republika se se 

starokladrubskými koňmi prezentuje na nejvýznamnějších sportovních 

střetnutí světa. Na Světových jezdeckých hrách v Normandii v roce 2014 

byl NH zastoupen dvěma spřeženími. Vedle spřežení běloušů (které je 

v ČR tradičně nejlepším) pak i spřežením vraníků. Obě čtyřspřeží vedli 
bratři Nesvačilové Jiří a Radek. Jejich otec Jiří a v současnosti nestor 

národního týmu disciplíny spřežení také zapřahal v minulosti 
starokladrubské bělouše. Jako první a doposud jediný jezdec spřežení ČR 

se dokázal se starokladrubskými bělouši v roce 2010 probojovat i do elitní 

desítky k účasti v halovém Světovém poháru.

I v současném organizačně soutěžní společnosti Evropy, hraje 

Národní hřebčín důležitou úlohu. Kladrubské mezinárodní závody spřežení 

tradičně otevírají evropskou soutěžní sezónu. Letos jsou naplánovány na 

20. - 23. dubna. Za necelý měsíc tak máte další příležitost k návštěvě 

Národního hřebčína, při které budete mít možnost vidět starokladrubská 
spřežení i v konkurenci ostatních evropských plemen.

Světová hipologie byla v průběhu 20. století nucena zásadně změnit 
svoje zaměření. Hipomobilní energie se stala minulostí a chovatelé se 

během krátké doby přeorientovali především na chov koní pro sportovní 
nebo rekreační jezdecké využití. Starokladrubský kůň je sice s novou 

úlohou koně v současném světě také konfrontován, ale díky svému 
statutu kulturní památky má možnost uchovat si i své původní vlastnosti a 

znaky, pro které byl po staletí obdivován a uctíván. Doufejme, že tomu
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tak bude i v budoucnu. Důkazem, že by byl starokladrubský kůň 

v ceremoniální službě příznivě přijat i celou naší veřejností může být 

nedávný převoz zvonu Václav z Pražského hradu do kostela sv. Havla na 

Starém městě. Tito koně byli po více jak čtyři století součástí státní tradice 

a mělo by tomu tak být i nadále.

Foto: Dalibor Gregor

www.nhkladruby.cz

www.czu.cz
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