
 
          
                       
 
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

 Kačina, 29. září   2016   JEZDECKÉ ZÁMECKÉ SLAVNOSTI NA ZÁMKU 
KAČINA: HUBERTOVA JÍZDA, DREZURA I VOLTIŽ 
V ČASECH EMPÍRU! 
 
Pokud rádi cestujete v čase, máte rádi historickou atmosféru vznešených 
šlechtických sídel, milujete koně, hony a jezdecké slavnosti a zalíbilo se vám 
v časech tzv.císařského slohu neboli empíru, nemůžete si 8. října 2016 nechat 
ujít Jezdecké zámecké slavnosti na zámku Kačina. Návštěvníky tohoto 
někdejšího aristokratického sídla, které je dnes součástí Národního 
zemědělského muzea, totiž čeká den nabitý zážitky – k vidění totiž budou nejen 
nádherní koně a elegantní jezdci, ale i dobové módní přehlídky, divadelní 
představení, historická řemesla a kostýmované prohlídky zámku; připraveny 
jsou také koncerty a speciální programy pro děti – to vše samozřejmě ve 
znamení koní!  
Nástup podzimu je nejen u nás, ale prakticky po celé Evropě spojen s jezdeckými slavnostmi, a to díky dvěma svatým patronům, kteří jsou připomínáni právě v podzimním čase: 3. listopadu svatý Hubert, patron všech lovců, a 11. listopadu pak svatý  Martin, patron 
všech jezdců.  
Už od začátku astronomického podzimu – tedy od 23. září -  se na jejich počest i na ukončení léta a sezóny konají dostihy, hony a jezdecké slavnosti, a ty na zámku Kačina budou letos vskutku velkolepé.  
 Budou na nich totiž prezentovány téměř veškeré druhy jezdeckých dovedností, včetně 
drezúry, voltiže i všestrannosti; tradici slavných parforsních honů, které se k nám dostaly z Anglie, připomene malá Hubertova jízda, u níž už dávno nejde o štvanici na lišku, nýbrž o předvedení schopností zúčastněných jezdců při jízdě samotné a při překonávání překážek. 
Vše samozřejmě vyvrcholí skokovými ukázkami, vyhlášením vítězů, fanfárami a slavnostním defilé.   
  
 
 



 
 
Na zámku Kačina ale nebude prostor jen k obdivování a tichému přihlížení: děti si 
mohou jízdu na koních i ponících na vlastní kůži vyzkoušet; ti malí i velcí, kteří si svět 
z koňského sedla dosud neprohlédli nebo mají z jízdy na živém koni obavy, se 
mohou svézt na formanských vozech či kočárech. Milovníci tzv. vysoké školy se 
mohou pokochat vystoupeními se starokladrubskými koňmi, drezúrou na dvou 
lonžích nebo koňským tancem. Letošní slavnosti na Kačině budou o to významnější, 
že si budou moci všichni návštěvníci prohlédnout i nově zrekonstruovanou zámeckou 
konírnu. Ta sloužila svému původnímu účelu až do začátku 30. let 20. století, kdy 
Kačinu opustil její poslední šlechtický majitel a zároveň synovec posledního z Chotků 
- Quido Thun Hohenstein.  
 
V konírně je teď kromě audiovizuální expozice umístěna i jedna z největších 
koňských hvězd první poloviny 20. století: 8mi násobný dostihový šampion, 
plemenný plnokrevník Gradivo, který se po odchodu do koňského nebe dostal do 
sbírek Národního zemědělského muzea. Generální ředitel NZM Milan Jan Půček 
k tomu říká: „Lidé si Gradiva pamatovali ještě z dob školních výletů a byli potěšeni, 
že na naší pobočce na Kačině  konečně našel nový domov. Zároveň se ale ptali, kdy 
budou na Kačině i živí koně. A Zámecké jezdecké slavnosti jsou odpovědí – koní 
bude tolik a tak krásných, že uspokojí i ty nejnáročnější.“ Zámecké jezdecké slavnosti 
zároveň připomenou i zajímavé výročí – 125 let jezdeckého sportu u nás, protože 
jeho prvopočátky jsou spojeny se založením jezdeckého spolku pražského Sokola 
v roce 1891.  „Jezdectví má u nás dlouhou tradici a velmi populární bylo především 
na konci 19. a na začátku 20. století. Jeho zářným propagátorem byl ostatně i náš 
první prezident Tomáš G. Masaryk,“ uzavírá generální ředitel NZM Milan Jan Půček. 
 
Na zámku Kačina budou k vidění ale nejen jezdci, koně a unikátní zrestaurovaná konírna. Návštěvníci slavností, které budou zahájeny 8. října v 10 hodin, si budou moci prohlédnout i 
zázemí šlechtického sídla – zámeckou kuchyň, lednici, prádelnu a další autentické prostory – v nichž se vše před hony a podobnými svátky připravovalo. Uvidí i historické zemědělské 
stroje, s nimiž koně dříve pracovali, a historické traktory, umístěné ve sbírkách Národního zemědělského muzea v Čáslavi. 
 
 Kontaktní osoba: Alena Štecherová, alena.stecherova@nzm.cz,  731 233 520  
Národní zemědělské muzeum je státní příspěvková organizace zřizovaná Ministerstvem zemědělství. Zabývá se 
zejména tématikou zemědělství, lesnictví, myslivosti, rybářství, zahradnictví, potravinářství, zpracování 
zemědělských produktů, vývoje venkova a kulturní krajiny. NZM má kromě budovy v Praze také další 4 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. Ředitelka pobočky Alena Štecherová, 
alena.stecherova@nzm.cz,  731 233 520, www.nzm.cz 


