
 
 
Βρίσκεται στα σύνορα της Τσεχίας με την Αυστρία και τη Γερμανία. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια με την 
χαμηλότερη πληθυσμιακή πυκνότητα στη Δημοκρατία της Τσεχίας. Για τη διατήρηση της μοναδικότητας της φύσης της 
Νότιας Βοημίας δημιουργήθηκαν προστατευόμενες περιοχές όπως το Εθνικό Πάρκο της Sumava/Δάσος Βοημίας/ 
(www.sumavanet.cz) και άλλες 200.  
Μέχρι το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η ανάπτυξη της Περιφέρειας σχετιζόταν με την Αυστρία και τη Γερμανία με σημαντικές 
οδούς μεταφοράς. Ο πρώτος Ευρωπαϊκός σιδηρόδρομος (1832), όπου κινητήρια δύναμη ήταν το άλογο, είχε μήκος 
120,8χλμ. και ένωνε την Ceske Budejovice με το Λιντς της Αυστρίας (www.museumcb.cz).  
Από την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της Νότιας Βοημίας η UNESCO επιλέγει το μεσαιωνικό κέντρο του Cesky Krumlov 
και του χωριού Holasovice, μοναδικού από αρχιτεκτονικής πλευράς. Οι πύργοι, τα κάστρα και τα μοναστήρια της περιοχής 
διατηρούν ζωντανή την ιστορία της. Οι τουρίστες έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν πολυάριθμες λίμνες, τα φράγματα 
του Orlik και Lipno, τα Όρη Sumava/Δάσος Βοημίας/ με διασυνοριακά μονοπάτια για πεζοπορία, ποδηλασία κα σκι, που 
ενώνουν την Περιφέρεια της Νότιας Βοημίας με την Αυστρία και τη Γερμανία.  
Αυτή η περιοχή έχει δύο προορισμούς με ιαματικές πηγές: το Trebor (www.iks.tbnet.cz) και το Bechyne (www.bechyne.cz). 
Οι πιο ενδιαφέρουσες πόλεις είναι οι Blatna, Cesky Krumlov, Ceske Budejovice, Jindrichuv Hradec, Prachatice, Tabor και 
Trebon. 
Σημαντικά κάστρα και πύργοι: Cesky Krumlov, Cervena Lhota, Hlubocka nad Vltavou, Landstejn, Orlik nad Vltavou, Zvikov 
Μοναστήρια: Vyssi Brod, Zlata Koruna, Nove Hrady 
Τουρισμός: Sumava/Δάσος Βοημίας, Blansky les, Novohradskehory, Ceska Kanada, περιοχές Trebon και Prachen. 
Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις περιοχές μπορεί να βρείτε στις σελίδες: www.jiznicechy.org/cz και www.panatky-
jc.cz.  
Οι πιο σημαντικές εταιρίες στη Νότια Βοημία είναι οι ακόλουθες: Budejovice Budvar n.p., Koh-i-noor Hardtmuth a.s., Robert 
Bosch spol. S.r.o., Madeta a.s., Brisk Tabor a.s., Jitex Pisek a.s., ZVVZ a.s., Milevsko, Scheinder-Electric Pisek, CZ 
Strakonice. 
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Η περιφέρεια της Νότιας Βοημίας 

Πρωτεύουσα Περιφέρειας: Ceske Budejovice 
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Holasovice, χωριό υπό την προστασία της UNESCO 
Holasovice, ένα εξαιρετικό διατηρητέο παραδοσιακό χωριό της Κεντρικής Ευρώπης. Χαρακτηρίζεται από τα μεσαιωνικά 
στοιχεία των κτιρίων, που χρονολογούνται στον 18ο/19ο αιώνα και τον ρυθμό Μπαρόκ της υπαίθρου της Νότιας Βοημίας. 

www.holasovice.cz 
Cesky Krumlov, ιστορικό κέντρο 
Χτίστηκε στις όχθες του ποταμού Vltava γύρω από ένα γοτθικό κάστρο του 13ου αιώνα. 
Πέρα από τα ίχνη που άφησαν πάνω του οι εποχές, παραμένει μαζί με το συγκρότημα του 
κάστρου και του πύργου ένα μοναδικό δείγμα μεσαιωνικής πόλης που παρέμεινε 
ανεπηρέαστο από την πληθώρα αρχιτεκτονικών μνημείων που ανεγέρθηκαν τους 
τελευταίους πέντε αιώνες. 

www.ckrumlov.cz 
 
 
Cervena Lhota, ο Πύργος του Νερού 
Ένας γραφικός πύργος του 16ου αιώνα βρίσκεται σε έναν βράχο στο μέσο μιας λίμνης 
περιτριγυρισμένος από κήπο Αγγλικού στυλ. Εξυπηρετούσε ως θερινή κατοικία της 
οικογένειας Schönburg-Hartenstein, των τελευταίων ιδιοκτητών της έπαυλης. Εκτός από 
περιηγήσεις και ενοικίαση σκαφών ο πύργος χρησιμοποιείται για γαμήλιες τελετές. 

www.cervenalhota.cz 
 

www.kraj-jihocesky.cz   
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