PO STOPÁCH KOŇSKÝCH KOPYT
Tradice koní v Pardubickém kraji má tak hluboké kořeny, že i několik měst,
včetně toho krajského - Pardubic, má ve svém znaku právě symbol koně.
Region je známý jako ráj koní a jejich milovníků, je plný unikátností, které
nikde jinde v České republice nenajdete. V Pardubicích se jede nejnáročnější
a nejprestižnější dostih Velká pardubická steeplechase. Nachází se zde i Národní hřebčín
Kladruby nad Labem, který je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň je domovem
nejstaršího původního českého plemene koní – koně starokladrubského. V roce 2019 bylo
Kladrubské Polabí zapsáno na seznam UNESCO jako Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních
kočárových koní v Kladrubech nad Labem. Součástí Národního hřebčína je od roku 1992
hřebčín Slatiňany. Ve zdejším výcvikovém středisku se provádí výcvik hřebců a klisen. Je zde
také zámek, ve kterém se nachází hipologické muzeum. Za návštěvu stojí i Švýcárna - muzeum
starokladrubského koně. Na území Pardubického kraje se nachází i řada koňských rančů
a farem, které nabízí nepřeberné množství aktivit a nabídku produktu tak obohacují.
Destinační společnost Východní Čechy spojila tato témata do jednoho produktu pod názvem
Po stopách koňských kopyt. Na vzniku a rozvoji produktu spolupracují s Destinační společnosti
tito partneři:
-

Dostihový spolek a. s. Pardubice,
Národní hřebčín Kladruby nad Labem,
Město Pardubice,
Městská policie Pardubice – jízdní oddíl,
Oblastní DMO Pardubického kraje
Státní zámek Slatiňany
Hřebčín Slatiňany
Švýcárna Slatiňany
Sportovní a dostihová stáj VASURY Kolesa
Ranč pod Kunětickou horou a další

Díky spolupráci s těmito partnery je možné vytvářet autentický, komplexní a atraktivní
turistický produkt, který je společně propagován a rozvíjen.
V roce 2018 byla provedena revize jezdeckých objektů, byl vytvořen nový web
https://kone.vychodnicechy.info/cs a brožura s prezentací míst spojených s koňskou
tématikou v češtině a angličtině.
V roce 2019 byla brožura aktualizována a doplněna o nové informace a nabídky služeb
jezdeckých objektů. Brožura byla rozšířena o německou verzi, stejně jako webové stránky
produktu. Byl také uspořádán tématický press trip pro španělské, nizozemské, polské a irské
novináře.

V roce 2020 pokračoval rozvoj produktu zejména ve spolupráci s TO Pardubicko a městem
Pardubice, které bylo pro tento rok jmenované evropskou sítí koňských měst Euro Equus
Evropských městem koní. Probíhala setkání s partnery, na kterých se plánovaly činnosti, jak
tento produkt dál rozvíjet a jak využít titul Evropské město koní. Byly nakoupeny i nové
fotografie pro podporu online a tiskových kampaní na téma jezdectví v Pardubickém kraji.
Kvůli protiepidemiologickým opatřením byla většina akcí zrušena nebo omezena pro
veřejnost. Informace o jezdectví a koních byly šířeny prostřednictvím sociálních sítí a inzercí.
V tomto roce byl připraven tématický „koňský“ press trip pro slovenské novináře ve spolupráci
se zahraničním zastoupením CzechTourism v Bratislavě.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem (UNESCO)
Národní hřebčín v Kladrubech nad Labem je jedním z nejstarších hřebčínů na světě a zároveň
domovem nejstaršího původního českého plemena koní – koně starokladrubského. Areál
hřebčína se rozkládá na ploše 1.200 hektarů v Polabské nížině nedaleko Pardubic. Tradice
chovu koní v Kladrubech nad Labem sahá minimálně do poloviny 14. století.

Hřebčín Slatiňany
Hřebčín Slatiňany je od r. 1992 součástí Národního hřebčína Kladruby nad Labem a chovají se
zde starokladrubští vraníci. Nachází se ve východních Čechách u města Chrudim, nedaleko
Pardubic.

Švýcárna Slatiňany – muzeum starokladrubského koně
Švýcárna vznikla jako salaš v polovině 19. století přestavbou myslivny nedaleko původní
hájenky jižně od zámeckého parku. Myslivna, postavená brzy po roce 1839, neměla však
sloužit pro správu lesů, ale pro občasný pobyt panstva v přírodním prostředí. Muzeum nabízí
stálou expozici, která vás ve stručnosti provede historií chovu starokladrubských koní, města
Slatiňany i samotné Švýcárny.

Státní zámek Slatiňany – expozice Státní hipologické muzeum ve Slatiňanech
Dřívější majitelé zámku se podíleli na položení základu moderního chovu koní a byli jejich
velkými milovníky. Proto je v interiérech zámku možné vidět spoustu předmětů s koňskou
tematikou.
V prostorách zámku Slatiňany (NKP) sídlí Hipologické muzeum. Expozice slatiňanského
muzejního unikátu je tvořena rozsáhlými, neustále se rozrůstajícími sbírkami. V současné době
probíhá její rekonstrukce a modernizace.
V roce 1951 byla v zámeckém parku ve Slatiňanech instalována bronzová socha koně od
profesora Bohumila Kafky, která byla předlohou pro koně největší bronzové jezdecké sochy
v Evropě – sochy Jana Žižky na koni na pražském Vítkově. Modelem pro koně byl Slezský norik
jménem Albín Theseus.

Dostihové závodiště Pardubice
Dostihová sezóna zde probíhá od května do října. Nejvýznamnější akcí je tradiční závod Velká
pardubická, kde dostihová dráha měří 6 900 m a koně na ní musí zdolat 31 překážek různé
obtížnosti. První Velká Pardubická se konala v roce 1874.

