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„Hurááá! Po absolutně vyčerpávajícím souboji koní a jezdců na dostihové dráze
se vítězem stává…“ Podobné věty jsou slyšet ve Východních Čechách již desítky let.
Region známý jako ráj koní a jejich milovníků je plný unikátností, které nikde jinde
v České republice nenajdete. Fandit, jásat a třeba i sázet můžete na Dostihovém
závodišti Pardubice. Areál je domovem Velké pardubické steeplechase.
Její věhlas a náročnost z ní udělalo jeden z nejprestižnějších dostihů v Evropě.
Pokud nejste zrovna fanoušky sportovního reje, rozhodně byste měli navštívit
Národní hřebčín Kladruby nad Labem. V jeho barokních stájích žije původní
české plemeno – starokladrubský kůň. Účel těchto vznešených tvorů je ryze
ceremoniální a dodnes slouží na některých evropských královských dvorech.
Odpočinout si a naučit se rajtovat lze ve Vasurech Kolesa. Sportoviště nabízí nejen
aktivní vyžití, ale i zázemí s možností ubytování a stravování. Vašemu putování
po stopách koňských kopyt by neměly uniknout Slatiňany. Městečko má ke
koním blíž, než si myslíte. Najdete v něm hřebčín, kde se chovají starokladrubští
vraníci. Co by kamenem od stájí dohodil se tyčí slatiňanský zámek s unikátním
hipologickým muzeem světového formátu. Pro malé i velké objevitele je jako
stvořená Švýcárna – Muzeum starokladrubského koně. Její prostory jsou
prošpikovány interaktivními expozicemi s možností osedlání největšího plyšového
koně na českém území. A kdyby přece jen Vás zastihla touha toulat se přírodou
a zažít opravdový kontakt s koňmi, neváhejte a využijte hipostezek a návštěv
rančů. Tak seberte odvahu, sbalte si věci a vyrazte do Východních Čech!

Národní hřebčín
Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem je jedním z nejstarších
hřebčínů na světě a zároveň domovem nejstaršího původního
českého plemene koní – koně starokladrubského, jehož kmenové
stádo v barvě bílé je od roku 2002 národní kulturní památkou.
Tradice chovu koní v Kladrubech nad Labem sahá minimálně
do poloviny 14. století. Více než tři sta let (1579–1918) byl pak
císařským dvorním hřebčínem, který zajišťoval koně pro císařský
a královský dvůr v Praze a ve Vídni. Dnes chová Národní hřebčín
přibližně pět set starokladrubských 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.
V císařských dobách byli bělouši tohoto plemene využíváni
pro ceremoniální účely panovnického dvora. Dokonce představují
zřejmě jediné plemeno na světě, které bylo vyšlechtěno speciálně
pro tažení kočárů císařů a králů. Vraníci se pak na panovnickém
dvoře používali především ke smutečním slavnostem, nebo
je také používali k reprezentativním účelům vysocí církevní
hodnostáři.
Toto unikátní plemeno ovšem slouží na královských dvorech
i dnes. V České republice jsou starokladrubští koně často k vidění
při různých slavnostech na Pražském hradě, a to především při
vystoupeních s Hradní stráží, ale také je využívá jízdní policie
v Pardubicích, Ostravě a Praze.
› www.nhkladruby.cz

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ
1. Bohdanečské rybníky (17,5 km)
2. Lázně Bohdaneč (15 km)
3. Outdoorové centrum v Přelouči
(12 km)
4. Zámek Choltice (19,5 km)
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Státní zámek Slatiňany
Na položení základů moderního chovu koní ze strany šlechty
se podílel i knížecí rod Auerspergů, který patřil k nejurozenějším
a nejbohatším v habsburské monarchii. Zámek Slatiňany byl pro
rodinu oblíbeným a hojně navštěvovaným místem, v jehož blízkosti
byl vybudován hřebčín sloužící k ustájení kočárových, honebních
i dostihových koní. František Josef Auersperg, jenž byl majitelem
zámku do roku 1938, vynikal značnou podnikavostí a zájmem
o nové věci. Jeho osoba se zasloužila nejen o modernizaci
slatiňanského venkovského sídla (kanalizace, centrální vytápění
a další), ale i o inovativní výstavbu koňských stájí, které byly
považovány za jedny z nejmodernějších na přelomu 19. a 20. století
v Rakousku-Uhersku.
Po druhé světové válce byl slatiňanský zámek a hřebčín zkonfiskován
a jejich existence byla ohrožena. Díky uznávanému profesorovi
zoologie Františku Bílkovi se z míst stala hipologická centra.
Do stájí bylo umístěno plemeno starokladrubského vraníka,
kde probíhala jeho regenerace, a do zámku se nainstalovala
expozice pod názvem Kůň v umění, která byla následně rozšířena
o vědeckou část věnující se vývoji a anatomii koně. Unikátnost
muzea tkví v jeho veliké sbírce obrazového materiálu pocházející
z hradů a zámků napříč celou republikou. Po více než sedmdesáti
letech od jeho založení (1947) je plánována modernizace
hipologické expozice, jejíž otevření se předpokládá v roce 2020.
› www.zamek-slatinany.cz

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ
1. Chrudim – město 3 muzeí (5 km)
2. Rekreační lesy Podhůra (1,5 km)
3. Vyhlídková věž na Chlumu (3 km)
4. Keltský archeoskanzen Nasavrky
(11,5 km)
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Švýcárna Slatiňany – Muzeum
Starokladrubského koně
Z bývalé salaše, která patřila šlechtickému rodu Auerspergů,
se stalo v roce 2012 Muzeum starokladrubského koně.
Jeho expozice seznamují návštěvníky s historií chovu
starokladrubských koní, města Slatiňany i samotné Švýcárny.
Nejen dětem poskytne muzeum nevšední zážitek v podobě
sedlání a uzdění plyšového koně, který je zapsán do České
knihy rekordů jako největší. Rovněž si lze vyzkoušet i sedění
v kočáře nebo si prohlédnout unikátní sbírku bičišťat, bičů,
sedel a chomoutů. Švýcárna myslí i na velmi malé návštěvníky,
pro které je připraven kreslící koutek, houpací i plyšoví
koníci. Milovníci dokumentů si rovněž přijdou na své, jelikož
v promítacím sále lze zhlédnout filmy o kování, reprodukci či
životě koní. Velikou výhodou pro rodiny s dětmi je umístění
muzea. Nachází se poblíž známého Kočičího hrádku a je
obklopeno hezkou přírodou vhodnou k procházkám.
› www.svycarna-slatinany.eu

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ
1. Kočičí hrádek (300 m)
2. Zřícenina hradu Rabštejn
(5,5 km)
3. Pietní území Ležáky (18 km)
4. Městské muzeum kamene
a obuvi ve Skutči (18 km)
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Dostihové závodiště
Zrození Velké pardubické
Zálibou, jež se stala v 19. století velikou módou pro britskou
šlechtu, byly parforsní hony. Jednalo se o pronásledování zvěře
jezdci na koních v barevných kabátcích a smečkou psů. Při lovu
čelila zvířata i lidé různým přírodním překážkám, které museli
zdolávat. Brzy se tento anglický fenomén rozšířil i do ostatních
evropských zemí.
Největšího rozmachu na českém území tento koníček dosáhl
v Pardubicích. Zdejší krajina, která měla charakter anglického
parku, se ukázala jako vhodná pro parforsní hony – potažmo
pro překážkové dostihy dle anglického vzoru. Díky tomu byla již
v roce 1856 vybudována závodní dráha, která se stala podnětem
pro uspořádání velkého překážkového dostihu – takzvané Velké
pardubické, jež se konala 5. listopadu 1874. V současné době
se jedná o nestarší a nejtěžší turf kontinentální Evropy.
Každý rok pardubické závodiště hostí až na sto dostihů, přičemž
dlouhé tradici se těší, mimo Velké pardubické, závody všestrannosti
či závody koňských spřežení. Místo je i domovem výstav a tou
největší, v rámci setkání lidí a koní, je expozice Koně v akci.
Novinkou jsou turnaje koňského póla. Areál je i místem pro další
akce určené široké veřejnosti jako je extrémní překážkový běh
Taxis Gladiator Race, extrémní golf, psí závody, festivaly a další.
› zavodistepardubice.cz

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ
1. Historické centrum Pardubic (5 km)
2. Zámek Pardubice – Východočeské
muzeum (5 km)
3. Muzeum perníku pod Kunětickou
horou (10 km)
4. Státní hrad Kunětická hora (10,5 km)
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Sportovní a dostihový areál
Vasury Kolesa
Nedaleko Kladrub nad Labem, které jsou domovem starokladrubského
bělouše, se nachází moderní středisko se stájemi, penzionem
a restaurací – Vasury Kolesa. Jedná se o areál se sportovní
a dostihovou stájí, jenž byl založen v roce 1994. Sportoviště je
využíváno nejen pro dostihy, ale i pro parkury, drezúry a soutěže
všestrannosti. Specialitou závodiště, mimo běžných steeplechase
skoků, je takzvaný Koleský dvojskok na uměle vytvořeném valu.
Za dobu své existence Vasury Kolesa hostily desítky dostihů, jimž
dominovala i věhlasná jména jako: Josef Váňa st., Josef Váňa ml.,
Jaroslav Myška a další. Kromě sportovně-dostihových akcí areál
nabízí mnoho služeb jak pro profesionální jezdce, tak i pro
veřejnost. Lze koně ustájit, trénovat anebo mu poskytnout
moderní léčbu pohybového aparátu v rámci rehabilitace postavené
na ověřených přístrojích s vynikajícími výsledky. Rodiny s dětmi
mohou využít výuk jízdy na koni, kočárových vyjížděk či Pony
školičku, která učí malé návštěvníky správnému přístupu ke koni
a péči o něho.
› www.vasury.cz

TIPY NA VÝLETY V OKOLÍ

Vasury Kolesa

1. Obora Kolesa (1 km)
1
2. Kladruby nad Labem (3,5 km)
3. Semínský akvadukt (9 km)
4. Rekreační rybníky u Přelouče –
Buňkov, Lohenice a Mělice
(12 km)
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Tipy na akce
DUBEN
KLADRUBY NAD LABEM:

Rudolfův pohár
Tradiční mezinárodní závody spřežení.

VASURY KOLESA:

Dostihové odpoledne
Série osmi závodů rovinových dostihů.

KVĚTEN
KLADRUBY NAD LABEM:

Den starokladrubského koně
Každoroční oslava založení dvorního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Během hlavního programu jsou prezentováni starokladrubští koně v zápřeži i pod sedlem v nejrůznějších vystoupeních.

DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PARDUBICE

I. kvalifikace na Velkou pardubickou steeplechase
Čtyřdílní kvalifikační seriál na Velkou pardubickou steeplechase startuje květnovou kvalifikací. Jedná se o první příležitost v sezoně vybojovat si právo startu v legendárním dostihu.

VASURY KOLESA:

Mezinárodní závody vytrvalosti, tzv. endurance
Závody, které prověří schopnosti a vytrvalost jezdce i koně
v terénu.

ČERVEN
DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PARDUBICE:

II. kvalifikace na Velkou pardubickou steeplechase
Vrcholem dostihového mítinku je druhá ze čtyř kvalifikací na Velkou pardubickou steeplechase. V dostihu
nesoucím jméno dvojnásobného vítěze Velké pardubické

mjr. Miloše Svobody se představí další z uchazečů o start
v legendárním dostihu.

SRPEN
DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PARDUBICE:

Koně v akci
Mezinárodní výstava Koně v akci s více než pětadvacetiletou historií je největším setkáním koní a lidí. V rámci
programu se představí koně všech plemen a velikostí
v chovatelských přehlídkách a také ve sportovních i pracovních dovednostech.
III. kvalifikace na Velkou pardubickou steeplechase
Předposlední kvalifikací na Velkou pardubickou steeplechase vyvrcholí srpnový dostihový mítink. Formu
prověří koně mířící do říjnového vrcholu dostihové sezony – Velké pardubické steeplechase.

ZÁŘÍ
DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PARDUBICE:

IV. kvalifikace na Velkou pardubickou steeplechase
Zářijový dostihový mítink je nejen posledním dílem
kvalifikačního seriálu na Velkou pardubickou steeplechase, ale také oslavou Evropského dne koní.

HEŘMANŮV MĚSTEC:

Memoriál Jiřího Škodného
Závody spřežení v soutěžích jednospřeží, dvojspřeží
a čtyřspřeží v areálu Bažantnice v Heřmanově Městci.

KLADRUBY NAD LABEM:

Kladruby naruby
Zábavné rodinné odpoledne, jehož součástí je předvedení starokladrubských koní, hudební i divadelní vystoupení, tvořivé dílny, jarmark a nejrůznější atrakce
a soutěže pro děti.

VASURY KOLESA:

Dostihové odpoledne
Série osmi závodů rovinových dostihů.

ŘÍJEN
DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ PARDUBICE:

Velká pardubická steeplechase
Nejstarší a nejtěžší dostih kontinentální Evropy, vrchol tuzemské překážkové dostihové sezony. Na startu
se představí špička tuzemského dostihového sportu
i koně ze zahraničí. Legendární dostih je také součástí
mezinárodního seriálu Crystal Cup.

VASURY KOLESA:

Mezinárodní závody vytrvalosti, tzv. endurance
Oblastní přebory východních Čech.

LISTOPAD
VASURY KOLESA:

Dostihové odpoledne
Série osmi závodů rovinových dostihů.

PROSINEC
KLADRUBY NAD LABEM, SLATIŇANY:

ZIMNÍ KRÁLOVSTVÍ
STAROKLADRUBSKÝCH KONÍ
Oblíbená vánoční akce pro návštěvníky, v rámci které probíhají mimořádné komentované prohlídky v Kladrubech
nad Labem i Slatiňanech. Součástí programu v Kladrubech nad Labem je i tvořivá dílna, ve které si mohou návštěvníci vyrobit ozdobičku, vánoční dekoraci, nazdobit
perníčky či nakreslit svého starokladrubského koně.

Jezdecké objekty

ORLICKÉ HORY A PODPORLICKO
Dream Ranch Horní Libchavy
Farma Kněžour
Hřebčín Karlen
Jezdecká stáj Čertova skalka
Jezdecký klub Orličky
Jezdecký klub Polsko
Jezdecký klub Sloupnice
Jezdecký klub Zdeněk Bittl
Jízdy kočárem s koňským spřežením
Penzion Statek u sv. Jána
Ranch Libchavy
Ranč Oklahoma
Ranč U černých koní
Stáj M & M
Statek U dubu
SZeŠ Lanškroun
Vaškovic farma - jezdecký klub Podlesí

PARDUBICKO

Agrofert Park
AndyWest ranch
Apolenka
Drawingranch
Equinní Reprodukční Centrum Mnětice
Hope Ranč
Jezdecká společnost pod Kunětickou horou – Brozany
Jezdecká stáj Dolní Jelení
Jezdecká stáj Marko
Jezdecká stáj Vaculík
Jezdecký klub Staré Ždánice
Jezdecký oddíl SŠCHKJ Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
Ranč Bělečko
Ranch Buena Vista
Sportovní a dostihová stáj Vasury Kolesa
Stáj Nováková–Teuner
Stáj Ráby
Statek Udržal
U tetičky Marušky
WesternFarm Alvero

KRÁLICKÝ SNĚŽNÍK
Jezdecký klub Lipka

Ufff, to byla jízda! I přesto máte pocit, že jste neobjevili úplně všechno? Chcete putovat i na další zajímavá místa a vidět ještě více koní? Žádný problém!
Stačí se jen podívat na „koňský“ web. Jeho stránky vás přímo zavedou tam, kam si vaše srdce bude přát. Tak honem vezměte mobil či laptop do ruky
a klikněte na: www.kone.vychodnicechy.info

www.kone.vychodnicechy.info

Ekofarma a Stáje Obořice
Farma pod kopcem
Farma Slunečný Dvůr
Jezdecká společnost Kozojedy
Jezdecký klub Pablo Slatiňany
Jezdecký oddíl Albert
Národní hřebčín Kladruby nad Labem - Slatiňany
Saloon Klondike
Sportovní jezdecký klub
Stáj Markovice

www.kone.vychodnicechy.info

CHRUDIMSKO-HLINECKO

Foto: J. Kopřiva

Agropension U háje
Bonanza
Cerhákův statek
Farma U zvědavé kozy
Formanství Borová
Indiánská vesnice Jangelec
Jezdecká škola a stáj Machovi
Jezdecký klub Janov u Litomyšle
Jezdecký klub Markéty Bártové
Jezdecký klub Osada Lípa
Jezdecký klub Polička, stáj Pomezí
Jezdecký klub Útěchov
Jezdecký oddíl stáj Dvořák
Jizdárna Suchá
PadmaFarma
Penzion Toulovcovy Maštale
Petišův ranč
Ranch Hidalgo
Ranch Stodvojka
Spolek jezdecký klub Kunčina
Sportovní stáj Váňa Morašice
Stáj Květná
Stáj Osík
Stáj Pucher
Stáj Půlpecen
Stáj Radiměř
Stanice pro jezdce na koních – Pastvisko
Statek JO Černík
Statek Morning Glory
Zámecké stáje Nové Hrady

Foto: archiv Destinační společnost Východní Čechy

ČESKOMORAVSKÉ POMEZÍ

