
 
 
 
Η περιφέρεια Usti βρίσκεται στο ορεινό τμήμα των βόρειων συνόρων της χώρας, ενώ η πρωτεύουσά της, Usti nad Labem, 
είναι η ένατη μεγαλύτερη πόλη της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Η ιστορία της χρονολογείται στα μέσα του 11ου αιώνα. 
Βρίσκεται στην κοιλάδα του ποταμού Έλβα, περίπου 100χλμ. βόρεια της Πράγας. 
Η περιφέρεια έχει παράδοση αιώνων στη βιομηχανική και αγροτική παραγωγή, επιχειρήσεις και άρτιο οδικό δίκτυο. Εδώ 
και μεγάλο χρονικό διάστημα, η περιφέρεια εστιάζει το ενδιαφέρον της στη δημιουργία ευνοϊκών επενδυτικών συνθηκών 
για την επέκταση της γραμμής παραγωγής εταιριών στην Βόρεια Βοημία μέσω των επιχειρηματικών τους σχεδίων και 
στρατηγικών φιλικών προς το περιβάλλον. 
Οι παραμεθόριες περιοχές της περιφέρειας Usti προχώρησαν σε σημαντική αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Οι 
ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί με γαιάνθρακα διαθέτουν τμήμα αποθείωσης, ενώ ο Έλβας είναι ένας σχετικά καθαρός 
ποταμός χάρη στη νέα μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Οι βιομηχανίες παραγωγής χημικών, που κατά το παρελθόν 
μόλυναν το περιβάλλον, είναι περιορισμένες. Η περιβαλλοντική νομοθεσία συμμορφώνεται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και 
διέπει την ευρύτερη βιομηχανική παραγωγή. 
 

 
Usti nad Labem – Γέφυρα της Παρθένου Μαρίας 
 
Η περιοχή της Litomerice με την πιο σημαντική παραγωγή οπωροκηπευτικών κατέχει μεγάλο μερίδιο της αγροτικής 
παραγωγής σ’ αυτή την περιφέρεια. Η Zatec είναι παγκοσμίως γνωστή για τον εξαιρετικό λυκίσκο της, ενώ τα κλήματα στην 
περιοχή Most ή στο Velke Zernoseky είναι υψηλής ποιότητας. Η περιφέρεια Usti είναι πλούσια σε φυσική ομορφιά, όπου 
βρίσκονται όχι μόνο τα Krusne hory/Όρη Μεταλλευμάτων/ και τα Luzicke hory ή Ceske strodohori/Χαμηλή Οροσειρά της 
Τσεχίας/ αλλά και ενδιαφέροντες βραχώδεις σχηματισμοί στη Tiske Steny και Cesko-saske Svycarsko/Τσεχοσαξονική 
Ελβετία/ καθώς και ο γραφικός Έλβας με την Porta Bohemica/Πύλη της Βοημίας/. 
Η περιφέρεια έχει πηγές με θεραπευτικές ιδιότητες (ιαματικά λουτρά της Teplice, Bilina) και θερμό νερό (πισίνες στο Usti 
nad Labem και Decin). Η Ceska Kamenice, το Duchcov και Teplice συγκαταλέγονται στις πιο καλοδιατηρημένες αστικές 
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περιοχές, ενώ το Μουσείο του Decin φιλοξενεί μόνιμα την έκθεση «Ανάπτυξη των Μεταφορών στον Έλβα». Εκτός από την 
πληθώρα των κάστρων και πύργων, στολίδια στο γραφικό τοπίο είναι τα ρομαντικά ερείπια των κάστρων στο Krasny Buk, 
Kyjov, Saunstejn κ.λπ. Αξιόλογες τοποθεσίες είναι το φυσικό μονοπάτι του Kyjov που διέρχεται το φαράγγι του ποταμού 
Kamenice. Ιδανική περιοχή για ποδηλασία είναι το Decinsky Sneznik, Hrensko και η ευρύτερη περιοχή των λόφων Sluknov. 
Στο Most υπάρχουν πίστες για αγώνες μοτοσικλέτας και ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται διεθνείς αγώνες. 
 
Εθνικό Πάρκο Ceske Svycarsko/Ελβετία της Τσεχίας 

Συνδέεται με το αντίστοιχο Γερμανικό Εθνικό Πάρκο της Sächsiche Schweiz/Σαξονικής 
Ελβετίας. Συγκαταλέγεται στα πιο γνωστά τουριστικά θέρετρα της Κεντρικής Ευρώπης. 
Αυτός ο χαρακτήρας αποκτήθηκε κατά την περίοδο του Ρομαντισμού, όταν οι Ρομαντικοί 
ζωγράφοι της Ελβετίας και Γερμανίας «ανακάλυψαν» αυτή την περιοχή. Υπό προστασία 
βρίσκονται οι μοναδικές πόλεις στους αμμώδεις βράχους και η αντίστοιχη χλωρίδα και 
πανίδα. Το σύμπλεγμα των Εθνικών Πάρκων της Τσεχίας και Σαξονίας είναι 
απαράμιλλο στην Ευρώπη όσον αφορά το μέγεθός του (συνολικά 172km2) και την 
πληθυσμιακή του πυκνότητα (μόνο 2 μικρά χωριά βρίσκονται σ’ αυτόν τον χώρο). Η 
πρόσβαση στο Εθνικό Πάρκο του Ceske Svycarsko/Ελβετία της Τσεχίας/ γίνεται από 

αναγνωρισμένα μονοπάτια και οριοθετείται από την ευρύτερη περιοχή του Hrensko (Πύλη Pravcicka, Πέρασμα Placia) και 
βράχοι Jetrichovice. 
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Duchcov 
Ο πύργος σε ρυθμό Μπαρόκ κτίστηκε στον χώρο ενός Γοτθικού οχυρού και 
ανακατασκευάστηκε κατά την Ελληνική Αναγέννηση. Υπάρχει οίκημα με μία 
συντηρημένη τοιχογραφία του V.v.Reiner. Στο ιστορικό εσωτερικό του ο επισκέπτης 
μπορεί να θαυμάσει έργα τέχνης Μπαρόκ της Τσεχίας από συλλογές της Εθνικής 
Πινακοθήκης της Πράγας. Επίσης στο Duchcov φιλοξενείται το μουσείο του Giacomo 
Casanova, που έζησε εδώ 13 χρόνια ως βιβλιοθηκάριος έως τον θάνατό του. 
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