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STAROKLADRUB·TÍ A LIPIâTÍ
KONù NA VÍSKÁCH

Na kraji obce Vísky, na krásném místû na kopci pod lesem, se nachází rozlehl˘ areál, ve kterém chová prof. Ing. Boﬁivoj Groda, DrSc., stádo plnokrevníkÛ. Starokladrub‰tí konû a Lipicáni jsou zastoupeni plemenn˘mi hﬁebci i klisnami. Celkem tvoﬁí stádo 11 u‰lechtil˘ch koní, kteﬁí nejen rozmnoÏují tato dvû slavná plemena, ale také je lze spatﬁit v zápﬁahu jako koãárové konû, nebo pﬁi pﬁedvádûní prvkÛ jezdecké ‰koly.
Majitele, Boﬁivoje Grody, jsem se zeptal:
Pane profesore, vysvûtlíte prosím
laikovi, jak˘ je rozdíl mezi plemeny
Starokladrubsk˘ch a Lipick˘ch koní?
Starokladrub‰tí konû patﬁí k nejstar‰ím
na‰im plemenÛm, jsou chováni jiÏ 400 let
kontinuálnû, bez pﬁeru‰ení chovn˘ch linií.
Jejich název je odvozen od hﬁebãína
v Kladrubech, kter˘ roku 1579 pov˘‰il císaﬁ Rudolf II. z koÀské obory na císaﬁsk˘
dvorní hﬁebãín. Je to teplokrevné plemeno
se ‰panûlsk˘mi a italsk˘mi pﬁedky. Jejich
typické nasazení je jako galakarossier –
taÏn˘ koãárov˘ kÛÀ, uÏívan˘ pﬁi ceremoniální a reprezentaãní sluÏbû. V minulosti byli bûlou‰i vyuÏívání u svûtsk˘ch hodnostáﬁÛ a vraníci pouÏívala církev. V souãasné
dobû slouÏí spﬁeÏení StarokladrubákÛ také
u dánského a ‰védského královského dvora. Stále ãastûji b˘vá kladrubák pouÏíván
i jako jezdeck˘ kÛÀ. Starokladrubsk˘ kÛÀ
je od roku 1995 vyhlá‰en státní kulturní památkou; je to jedin˘ Ïiv˘ tvor, kter˘ se této
v˘sadû tû‰í; zároveÀ jsou vybraní jedinci
zaﬁazeni do genového fondu âR.
Lipicáni jsou o nûco málo mlad‰í plemeno, jejich název je je odvozen od slovinské vesnice Lipice, leÏící na krasové
planinû v nadmoﬁské v˘‰i 415 m. Zde
v roce 1580 zaloÏil regent Karel ·t˘rsk˘
hﬁebãín, kter˘ mûl za úkol dodávat konû
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tlouklo jen pro konû. UÏ bûhem studií
v Brnû jsem cestou ze ‰koly chodil kolem
jezdeckého oddílu, kde jsem se vÏdycky
zastavil a sledoval milované konû.
TakÏe jste se do toho oddílu pﬁihlásil?
VÛbec ne, to mne ani nenapadlo. Tento
styl, kdy pﬁijdu, pÛjãím si konû jako auto
v pÛjãovnû, projedu se, a pak ho zase vrátím do stáje – ne, to jsem rozhodnû nechtûl.

Profesor Groda se Starokladrubskou klisnou BELLINDA.
pro dvorní stáje ve Vídni. Lipick˘ kÛÀ je
postavou men‰í neÏ kladrubák, ale je velmi uãenliv˘; proto je pouÏíván v cirkusech
a jezdeck˘ch ‰kolách. Dospívá pomaleji,
doÏívá se v‰ak vy‰‰ího vûku – bûÏnû kolem 30 let. V rakouském Piberu nedaleko
Grazu je chovná stanice lipicánÛ pro
Vysokou ‰panûlskou jezdeckou ‰kolu ve
Vídni (Spanische Hofreitschule). Vidût
v jízdárnû v Hofburgu slavnostní jezdecké
vystoupení s jezdci v dobov˘ch kost˘mech za doprovodu hudby Mozarta ãi
Chopina, to je nezapomenuteln˘ záÏitek
pro v‰echny milovníky koní.
Jak se vysoko‰kolsk˘ uãitel, kter˘ pﬁedná‰í o zemûdûlské technice na Mendelovû
universitû, dostane k chovu slavn˘ch plemen koní?
Správnû by otázka mûla znít: Jak se ãlovûk, kterému od dûtsk˘ch let srdce bije jen
pro konû, dostal k pﬁedná‰ení na univerzitû? Já totiÏ tvrdím, Ïe jsem se na místo vysoko‰kolského uãitele dostal nedopatﬁením.

MÛj otec mûl na severu Moravy, kde
jsme bydleli, chov koní. Já jsem byl od
útlého dûtství vychováván k lásce ke koním. Vykonával jsem v‰echny potﬁebné
práce spojené s jejich chovem. Otec mi
vÏdy poradil a nauãil mû spoustu vûcí
z chovatelské oblasti.
Po základní ‰kole jsem si podal pﬁihlá‰ku na Ïokejské uãili‰tû v Kladrubech, kam
jsem byl pﬁijat. JenÏe v témÏe roce otec
zemﬁel a dojíÏdûní a ubytování pﬁes pÛl republiky bylo pﬁíli‰ finanãnû nároãné. Proto
jsem se vrátil domÛ. Vystudoval jsem
stﬁední zemûdûlskou ‰kolu. Dále jsem studoval na Vysoké zemûdûlské ‰kole v Brnû,
po jejím absolvování jsem pÛsobil v Praze
ve V˘zkumném ústavu zemûdûlské techniky. Nakonec jsem se vrátil do Brna na VZ·
jako odborn˘ asistent. Na téÏe ‰kole, dnes
Mendelovû univerzitû, vyuãuji dodnes.
Nûjak se nám z toho pﬁíbûhu vytratili
konû...
No právû. Já jsem vyuãoval zemûdûlskou mechanizaci, ale moje srdce stále
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Chtûl jste svého konû, pokraãovat
s chovatelstvím?
Pﬁesnû tak. Do‰lo k tomu záhy po 90. roce,
kdy se moÏnosti soukromého chovatelství obnovily. Neváhal jsem a rozhodl se investovat
do svého prvního konû. ¤e‰il jsem, jaké plemeno si vyberu. Nakonec mû nejvíc zaujali
kladrubáci. Krásní konû, kteﬁí dokáÏou svÛj
um nejen jako koãároví konû, ale nezÛstanou
nic dluÏní ani jezdeckému umûní.
MÛj první kÛÀ byla ãtyﬁletá klisniãka,
kterou jsem sám cviãil a pﬁipravil na v˘konnostní zkou‰ky. Dal jsem do kupy své
stﬁedo‰kolské zootechnické vûdomosti
a znalosti o chovatelské a plemenáﬁské práci, které jsem jako kluk pochytil od otce.
Zaãal jsem postupnû budovat své vlastní
stádo do dne‰ní podoby. Mám velkou radost z toho, Ïe se mi podaﬁilo vychovat
i nûkolik vítûzÛ v˘konnostních zkou‰ek.
Kromû vlastní chovatelské práce jezdíte s kladrubáky také v zápﬁahu s koãárem?
Ano, mám nûkolik moderních, krásnû
proveden˘ch vozÛ, pro svatebãany i pro
závodûní. Zájem o projíÏìky je velk˘.
Vozil jsem napﬁíklad nûkolik ministrÛ,
hejtmanÛ i prezidenta – tedy prezidenta
agrární komory.
Mohou se zájemci o tento záÏitek pﬁihlásit a dohodnout svezení v koãáru se
starokladrubsk˘m spﬁeÏením?
Ano, domluvit se je moÏno na telefonu
602 434 283, ale je tﬁeba poãítat s tím, Ïe
voln˘ch termínÛ je velmi málo.
Pane Grodo, dûkuji za informace a pﬁeji
Vám i Va‰emu stádu hodnû dal‰ích úspûchÛ.
Petr Hanáãek
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