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 Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία -  

Kladruby nad Labem 

 
 

     Το Εθνικό Ιπποτροφείο στο Kladruby nad Labem είναι ένα από τα παλαιότερα 

ιπποτροφεία στον κόσμο και φιλοξενεί ταυτόχρονα την παλαιότερη τσεχική φυλή αλόγων 

–τη φυλή Kladruber. Η έκταση του αγροκτήματος είναι 1.200 εκτάρια στα πεδινά του 

ποταμού Έλβα, κοντά στην πόλη Pardubice. Σήμερα το Εθνικό Ιπποτροφείο εκτρέφει 

περίπου 500 άλογα της φυλής αυτής, σε δύο χρωματικές παραλλαγές: λευκό και κορακί. 

 

     Τα άλογα Kladruber χρησιμοποιούνται σε βασιλικές αυλές έως και σήμερα. Με τις 

άμαξές τους μεταφέρουν βασιλικές οικογένειες στη Σουηδία και τη Δανία. Φυσικά, 

μπορούμε να τα συναντήσουμε ακόμα και σε διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις στην 

Τσεχική Δημοκρατία. Θα τα βρούμε και σε στάβλους της αστυνομίας στο Παρντουμπίτσε, 

την Οστράβα και την Πράγα. Είναι, επίσης, ιδανικά για ελκηθροδρομίες, εκπαίδευση, 

αναψυχή και ιπποθεραπεία. 

 

     Η πρώτες αναφορές για το ιπποτροφείο χρονολογούνται από το 1522, όταν η 

τσεχική βασιλική οικογένεια Pernštejn ίδρυσε εδώ μια μονάδα εκτροφής αλόγων, 

συνεχίζοντας, έτσι, την ιστορική παράδοση που υπήρχε στην περιοχή. Μετά την αγορά του 

ιπποτροφείου από το Τσεχικό Επιμελητήριο, ο Αυτοκράτορας Maximilian II. Habsburg 

ίδρυσε εδώ ένα ιπποτροφείο το 1563, το οποίο στις 6 Μαρτίου του 1579 αναβαθμίστηκε 

από τον Rudolf II. Habsburg σε ιπποτροφείο της αυλής. 

 

     Η ειδικότητα αυτού του ιπποτροφείου ήταν η εκτροφή αλόγων, που μεταφέρουν άμαξες 

για τελετές, και που προορίζονταν αποκλειστικά για τις ανάγκες της αυτοκρατορικής 

αυλής. Τα άλογα τύπου galacarrossier, της φυλής Kladruber εκτρέφονται και 

εκπαιδεύονται ανελλιπώς στη μεταφορά αμαξών έως και σήμερα, από τις αρχές του 17ου 

αιώνα. 

 

     Το ιπποτροφείο απειλήθηκε μετά το τέλος της Αυστροουγγρικής μοναρχίας. Τα άλογά 

του ήταν ένα από τα σύμβολα της αυτοκρατορικής αυλής των Αψβούργων, κατά του 

οποίου η νεοσυσταθείσα Τσεχοσλοβακική Δημοκρατία ήταν πολύ επικριτική. Ευτυχώς, το 

άλογο Kladruber συμπεριλήφθηκε σύντομα στην τελετή του Προέδρου T.G. Masaryk, 

γεγονός που επέτρεψε τη συνέχιση της εκτροφής του. 

 

     Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα χτίστηκαν νέα διοικητικά γραφεία, αμαξοστάσιο και 

λεβητοστάσιο. Παρόλο που αυτό διατάραξε τον ιστορικό χαρακτήρα του ιπποτροφείου, 

επέτρεψε να ξεκινήσει μια προσεκτική μνημειακή αποκατάσταση του παλατιού το 1996. 

 

Ο πολτιστικός χώρος του ιπποτροφείου στο Kladruby nad Labem εγγράφηκε το 2007 στον 

εθνικό κατάλογο για μελλοντική υποψηφιότητα για τη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

της UNESCO. Προκειμένου να διατηρηθεί ο συγκεκριμένος χώρος, το 2015 η περιοχή που 

σχετίζεται με το ιπποτροφείο ανακηρύχθηκε ως μνημειακή ζώνη. Τέλος, το 2019, ο χώρος 

εκτροφής και εκπαίδευσης των αλόγων αυτών, που συμμετέχουν σε τελετές 

μεταφέροντας άμαξες στο Kladruby nad Labem, εγγράφηκε στη Λίστα Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO. 
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Βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=51a_TxE3QRg 

Εικονική ξενάγηση: https://www.unesco-czech.cz/kladruby-nad-labem/virtualni-

prohlidka/#page_start 

WEB: https://www.nhkladruby.cz/en 

UNESCO: https://whc.unesco.org/en/list/1589/ 
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