„OBNOVA SOUČÁSTÍ NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HŘEBČÍN
V KLADRUBECH NAD LABEM“
Projekt „Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem“ byl
podpořen z Integrovaného operačního programu pro období let 2007 – 2013, prioritní osa
5: Národní podpora územního rozvoje, oblast intervence 5.1: Národní podpora využití
potenciálu kulturního dědictví. Projekt byl podpořen částkou 299.491.700,00 Kč, z toho
částkou 254.567.943,00 Kč z rozpočtu EU a částkou 44.923.757,00 Kč ze státního rozpočtu.
Hřebčín Kladruby nad Labem je unikátní historická památka tvořená souborem objektů
propojených s vyváženým a do nejmenšího detailu promyšleným systémem okolní kulturní
krajiny. Celek je založen na více než pět set let trvajícím vztahu člověka a koní, který vedl k
postupnému zdokonalování organizace, vybavenosti a infrastruktury areálu a okolní krajiny,
při zachování dobových uměleckých a architektonických zásad.
Tento unikátní odkaz je nezbytné zachovat pro další generace v jeho původní podobě.
Hřebčín Kladruby nad Labem představuje unikátní souhru nemovité národní kulturní
památky, movité národní kulturní památky a živé kultury (ceremoniály, zvyklosti).
Hřebčín Kladruby nad Labem figuruje na Seznamu kandidátů na zápis do Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO a je jedním z nejstarších hřebčínů na evropském
kontinentě. Zajišťuje chov starokladrubského koně, přičemž „kmenové chovné stádo
starokladrubského koně v počtu 65 klisen a 4 hřebců v barvě bíle“ je rovněž národní kulturní
památkou.
Předmětem projektu je:
vzorová obnova souboru památkových objektů uvedených v Ústředním seznamu
kulturních památek jako Národní kulturní památka „Hřebčín v Kladrubech nad
Labem“;
vzorové využití NKP vytvořením nových kulturně-vzdělávacích služeb.
Cíl projektu:
technicky rehabilitovat a optimalizovat využití uceleného souboru objektů a kulturní
krajiny Národního hřebčína Kladruby nad Labem prostřednictvím vzorového projektu
obnovy,
značně rozšířit poskytované kulturní služby a významně zvýšit úroveň a dostupnost
odborných veřejných služeb v oblasti péče o NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem
(jeho využití a prezentaci) a zvýšit tak atraktivitu NHK a odvozeně i okolního regionu.
Výstupy projektu:
Vzorový projekt obnovy a využití kulturní památky.
Výsledkem je vytvoření vzorové kroniky obnovy a expozice vzorové obnovy, která
seznámí zájemce se zkušenostmi z realizace projektu a jeho průběhu od přípravy
žádosti až po úspěšnou realizaci.
Diskusní fórum kulturní krajiny.

Cílem bude udržení a další posílení respektované pozice NHK v chovu koní. V rámci
diskusního fóra budou nabízeny diskusní platformy pro odborníky z různých
organizací a profesí i z řad vědecké obce. Mimo to nabídne hřebčín nová témata:
„Architektura staveb a krajiny“, „Kulturní krajina v Kladrubech nad Labem“,
„Kulturní krajina v 21. století“, „Management plán“.
Chov a spolupráce člověka a starokladrubského koně.
Realizací projektu hřebčín rozšíří nabídku kulturních a odborných služeb přímo
spojených s chovem starokladrubského koně. V oblasti tohoto produktu zaujímá NHK
jedinečnou pozici a jeho postavení a úloze ochrany daného plemene nemohou
konkurovat ostatní hřebčíny či jezdecká střediska. Jedná se o typickou veřejnou
kulturní službu zabývající se zachováním a prezentací starokladrubského koně jako
významného národního kulturního pokladu. NHK vede plemennou knihu
starokladrubského koně.
Popularizace NHK.
Aktivity v době udržitelnosti:
přednášky, semináře, konference, dílny, workshopy, soutěže
odborné ukázky architektury staveb a krajiny
výukové expozice (expozice věnovaná vztahu člověka a starokladrubského koně,
expozice věnovaná kulturní krajině, expozice věnovaná vzorovému projektu a širším
vazbám ochrany obdobných území, expozice věnovaná kočárům, povozům a
postrojům)
gala sedlovna
prohlídka zámku
prohlídka stájí
odborná knihovna a studovna zaměřená na předměty spojené s chovem
starokladrubského koně, jeho využití a kulturní krajinu
prezentace kostela a kaple
prezentace kulturní krajiny NHK - vyhlídková věž na historické vodárně
jízdy v kočáře
předvedení koně na ruce nebo pod sedlem v rámci prohlídkového okruhu pro skupiny
vyjížďky v sedle s doprovodem
výcvik
ukázky ceremonií
ukázky historického ježdění
krátkodobé výstavy
varhanní koncerty
V rámci projektu bude regenerováno celkem 17 objektů, z toho 16 národních kulturních
památek a 1 kulturní památka, součástí projektu je rovněž úprava dalších pěti volných
prostranství nebo restaurování sousoší. Jedná se o stáje, zámek, kostel, kapli, vodárenskou věž
a kočárovnu v Kladrubech nad L., hříbárnu Františkov v Selmicích a stáje Josefov a lesovnu.
V době udržitelnosti je plánováno navýšení počtu návštěvníků o 2.850 ročně oproti roku 2005
(na 15.800 osob).

