
 
 
Η περιφέρεια Olomouc (www.kr-olomoucky.cz) έχει μακρά ιστορία στην παράδοση και τα εκατοντάδες αρχιτεκτονικά 
μνημεία και βρίσκεται σε μία γραφική τοποθεσία. Η πεδιάδα του Hana συγκαταλέγεται στις πιο σημαντικές εθνογραφικές 
περιοχές της Δημοκρατίας της Τσεχίας και στις πιο γόνιμες περιφέρειες της χώρας. 
Οι κύριοι λόγοι του συνεχούς ενδιαφέροντος των ξένων επενδυτών για αυτή την περιοχή είναι η στρατηγική και πλεονεκτική 
θέση της στην Κεντρική Ευρώπη, η βιομηχανική και οικονομική ποικιλία, το άρτιο οδικό δίκτυο, οι αναπτυγμένες υποδομές 
και η επάρκεια σε εξειδικευμένο και ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Η περιφέρεια Olomouc έχει δεχτεί την έως τώρα 
μεγαλύτερη επένδυση στη Δημοκρατία της Τσεχίας από την L.G.Phillips Displays (www.lgphillips-displays.cz). Άλλοι 
σημαντικοί επενδυτές είναι η Γερμανική εταιρία Miele (www.miele.cz) στο Unicov και η Ιαπωνική εταιρία ρουχισμού Toray 
στο Prostejov (www.toray.cz). 
Οι κάτοικοι της Hana χαρακτηρίζονται από τον εγκάρδιο χαρακτήρα τους, την φιλοξενία και την παράξενη διάλεκτο που 
ακούγεται συχνά στα παραδοσιακά τοπικά φεστιβάλ (εποχή θερισμού, γιορτές, καρναβάλι). Το παραδοσιακό στοιχείο της 
περιοχής συνοδεύεται από το χαρακτηστικό άρωμα του μικρού στρόγγυλου τυριού (έντονη γεύση και έντονη μυρωδιά) που 
παρασκευάζεται επί 600 έτη στο Lostice, την γεύση της τοπικής μπύρας (ζυθοποιίες Litovel, Hanusovice) και το Priessnitz 
(φυτικό λικέρ, που πήρε το όνομά του από τον γνωστό υδατοθεραπευτή Vincenz Priesshitz) σε συνδυασμό με τα πλούσια 
έθιμα, φεστιβάλ, τραγούδια, χορούς και ρούχα με έντονα χρώματα. 
 

 
Το κτίριο της Περιφέρειας στο Olomouc 
 
Όσον αφορά τον τουρισμό, η περιφέρεια χωρίζεται σε δύο τμήματα, το βόρειο ορεινό με τις γραφικές οροσειρές Jeseniky 
και Rychlebske hory (www.dovolena-jeseniky.cz) και τις πεδιάδες στα νότια με τα σημαντικά αξιοθέατα 
(www.olomoucko.cz). Κάθε χρόνο τα μνημεία της περιφέρειας προσελκύουν πληθώρα τουριστών. Τα πιο σημαντικά είναι το 
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κάστρο Helfstyn, όπου οι καλλιτέχνες μετάλλου συναντιούνται κάθε χρόνο προκειμένου να παρακολουθήσουν το διεθνές 
γεγονός Hefalston (www.helfstyn.cz) και τα κάστρα Bouzov (www.bouzov.cz) και Sternberk (www.sternberk.cz). Οι 
φανατικοί οπαδοί της πίπας επιβάλλεται να επισκεφτούν την μεγαλύτερη συλλογή στην Κεντρική Ευρώπη στον πύργο 
Jansky Vrch στο Javornik (www.janskyvrch.wz.cz). 
Η πρωτεύουσα της περιφέρειας είναι το Olomouc (www.olomouc-tourism.cz) με το σημαντικό ιστορικό κέντρο (γνωστό για 
τα Μπαρόκ σιντριβάνια του) και την μοναδική Στήλη της Αγίας Τριάδος σε ρυθμό Μπαρόκ (από το 2000 ανήκει στον 
Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO). Από τον 16ο αιώνα το Olomouc θεωρείται πανεπιστημιούπολη. 
Το Πανεπιστήμιο Palacky (www.uopl.cz) συγκαταλέγεται στα πιο αξιόλογα Ευρωπαϊκά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης και 
είναι το δεύτερο παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας. Σε μικρή απόσταση από το Olomouc βρίσκεται μία σημαντική 
εκκλησία προσκηνυτών, η Εκκλησία της Θείας Δίκης στο Svaty Koperec/Άγιο Λόφο/. 
 

 
 
Olomouc, Στήλη της Αγίας Τριάδος 
Αυτή η Στήλη κατασκευάστηκε στις αρχές του 18ου αιώνα και αποτελεί ένα ιδιαίτερο δείγμα 
χαρακτηριστικών μνημείων της Κεντρικής Ευρώπης. Η Στήλη έχει ύψος 35μ. και ο ρυθμός της 
είναι γνωστός ως «Μπαρόκ του Olomouc». Είναι διακοσμημένη με αρκετά αγάλματα που 
φιλοτεχνήθηκαν από τον εξαίρετο καλλιτέχνη της Μοραβίας, Ondrej Zahner. 
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Velke Losiny 
Πρόκειται για ένα συγκρότημα κτιρίων χαρτοβιομηχανίας που κατασκευάστηκε το 1596 
από την οικογένεια Zerotin. Η μη αυτοματοποιημένη παρασκευή χάρτου αποτελεί μέθοδος 
παραγωγής μέχρι σήμερα και είναι η παλαιότερη χαρτοβιομηχανία που λειτουργεί με 
αυτόν τον τρόπο στη Τσεχία και στην Κεντρική Ευρώπη. Ένα τμήμα του συγκροτήματος 
είναι μουσείο ιστορίας της παραγωγής χαρτιού στην χώρα. 
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