
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Συνάντηση µε την ιστορία σε κάθε βήµα 
Το κράτος της Τσεχίας έχει µία ιστορία χιλίων ετών. Για αιώνες, οι Τσέχοι 
βασιλείς βρίσκονταν ανάµεσα στους Ευρωπαίους ηγέτες, ενώ η Πράγα ήταν το 
σηµείο συνάντησης καλλιτεχνών, διανοούµενων και εµπόρων απ’ όλο τον 
κόσµο. Η Βοηµία, η Μοραβία και η Σιλεσία – τρία ιστορικά κρατίδια σήµερα 
σχηµατίζουν τη ∆ηµοκρατία της Τσεχίας – βρίθουν πολιτιστικών µνηµείων. 
Η ίδια η Πράγα αποτελεί ένα πραγµατικό στολίδι µεταξύ των Ευρωπαϊκών 
πόλεων. Η ιστορικών πόλη στις όχθες του ποταµού Μολδάβα θεωρείται µία 
από τις πιο όµορφες πόλεις του κόσµου. Η Πράγα είναι το κέντρο της 
επιχειρηµατικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας και προσελκύει µεγάλο 
αριθµό τουριστών. Οι δώδεκα δήµοι της πόλης και τα αρχιτεκτονικά µνηµεία 
ανήκουν στον Κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO.  
Χιλιάδες τουρίστες απ’ όλο τον κόσµο επισκέπτονται κάθε χρόνο τη 
∆ηµοκρατία της Τσεχίας. Τα παρακάτω µνηµεία υψηλού ενδιαφέροντος θα 
αποτελέσουν έµπνευση για το επόµενο ταξίδι σας. Ανυποµονούµε για την 
επίσκεψή σας. 
 
 
 



  

Σταυροδρόµια πολιτισµού 
 

 
 
Τα όρη της Βοηµίας-Μοραβίας δηµιουργούν ένα οροπέδιο µεταξύ των οµώνυµων περιοχών. Εκεί θα βρείτε σηµαντικά µνηµεία 
που ανήκουν στον Κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO – οι πόλεις του Telc και Trebic και την προσκυνηµατική 

Εκκλησία του Αγ.Ιωάννη του Nepomuk στον δασώδη λόφο στο Sdar nad Sazavou. 
Το Telc καυχιέται που έχει µία από τις πιο εκπληκτικές πλατείες της χώρας, ίσως και στην Ευρώπη. Η 
επιµήκης πλατεία συνορεύει περιµετρικά µε ιστορικά σπίτια κωµόπολης και αψίδες, ενώ το κεντρικό της 
σηµείο ορίζεται από µία Μπαρόκ Στήλη και δύο σιντριβάνια. Ο πύργος του Telc αποτελεί σηµαντικό 
µνηµείο της περιοχής. Η Αναγεννησιακή εµφάνιση όλης της πόλης οφείλεται εν µέρει σε Ιταλούς 
καλλιτέχνες. 
Λίγα στοιχεία των Εβραϊκών γκέτο διατηρούνται µέχρι 
σήµερα, ενώ κάποτε ήταν κοινό χαρακτηριστικό πολλών 
Ευρωπαϊκών πόλεων. Το Εβραϊκό γκέτο στο Trebic 
αριθµεί 120 σπίτια, δύο συναγωγές και ένα παλιό 
κοιµητήριο και αποτελεί ένα µοναδικό δείγµα ιστορίας. Το 

συγκεκριµένο µέρος είναι το πρώτο Εβραϊκό µνηµείο εκτός της επικράτειας του 
Ισραήλ που ανήκει στον Κατάλογο Παγκόσµιας 
Κληρονοµιάς της UNESCO. Η προσκυνηµατική εκκλησία 
του Αγ.Ιωάννη του Nepomuk. Σχηµατίζει ένα αστέρι και 
αποτελεί κόσµηµα της Ευρωπαϊκής Μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής. 
Σε απόσταση µικρότερη των είκοσι χιλιοµέτρων ανατολικά του Zdar nad Sazavou προβάλλει µέσα από 
το δάσος η ροµαντική σιλουέτα του κάστρου Pernstejn, ίσως το πιο όµορφο 
κάστρο στην Μοραβία. Κατασκευάστηκε τον 13ο αιώνα και για τους επόµενους 
τρεις αιώνες γίνονταν εργασίες επέκτασης και ανακατασκευής. Αν και βρέθηκε σε 
κατάσταση πολιορκίας πολλές φορές, δεν κατακτήθηκε ποτέ. Η ονοµασία του 
κάστρου προέρχεται από την παραµορφωµένη Γερµανική έκφραση «το κάστρο 
της αρκούδας».  

Το άστρο βρίσκεται σε ψηλό, προνοµιακό σηµείο και είναι οχυρωµένο σ’ όλη την περίµετρό του. Η κύρια 
πτέρυγα χρησιµεύει ως κατοικία, συνδέεται µε έναν τετράγωνο λεπτό πύργο που µπορεί να εξυπηρετήσει 



από µόνος του ως οχύρωση σε κατάσταση πολιορκίας. Η πρόσβαση στον πύργο γίνεται από δύο ξύλινες γέφυρες. Η ξενάγηση 
στο Pernstejn γνωρίζει στους επισκέπτες την αρχιτεκτονική σύνθεση του κάστρου. Ο ροµαντικός περιβάλλων χώρος σε 
συνδυασµό µε τους δαιδαλώδεις διαδρόµους και τις ελικοειδείς σκάλες µέσα στο κάστρο µαγεύουν τους επισκέπτες. 

 
 
 
Το Μπαρόκ σκηνικό της Μοραβίας 
 

 
 
Το Olomouc, η µητρόπολη της Μοραβίας, είναι µία από τις πιο αξιοθαύµαστες πόλεις της χώρας. Οι εκκλησίες, τα παλάτια και 

µέρη των αυθεντικών οχυρών αποτελούν ένα εξαίρετο παράδειγµα Μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Η 
καταπληκτική φύση της Μοραβίας σάς προσκαλεί να επισκεφθείτε 
πολλά µέρη της περιοχής. 
Στις αρχές του Μεσαίωνα, το Olomouc ήταν πολιτιστικό και διοικητικό 
κέντρο της Μοραβίας. Η εξαιρετική ιστορική αξία της περιοχής 
συνέβαλλε στην αναγνώριση της πόλης ως η δεύτερη µεγαλύτερη στην 
χώρα. 
Οι στήλες που είναι πλούσια διακοσµηµένες µε γλυπτά αποτελούσαν 

χαρακτηριστικό µνηµείο του Καθολικισµού κατά την εποχή του Μπαρόκ. Συνήθως βρίσκονται στην 

www.telc-etc.cz 
www.trebic.cz/unesco 

www.zdarns.cz 
www.bystricenp.cz 

 



πλατεία της πόλης και τοποθετούνταν σχεδόν σε κάθε πόλη της Κεντρικής Ευρώπης. Η Στήλη της Αγ.Τριάδος στο Olomouc είναι 
η υψηλότερη και ανήκει στον Κατάλογο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO. Το Litomysl, µία πόλη που 

βρίσκεται κατά µήκος του δρόµου µεταξύ Olomouc και Πράγας, είναι διάσηµο για τις ανοικτές µουσικές 
εκδηλώσεις. Κονσέρτα διοργανώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήµατα προς τιµή του διάσηµου συνθέτη 
Bedrich Smetana που γεννήθηκε στο Litomysl το 1824 στην ζυθοποιία του πύργου.  
Στο Kromeriz βρισκόταν η εξοχική κατοικία των επισκόπων του Olomouc. Η πόλη είναι γνωστή για τα 
πάρκα και τους κήπους της, αλλά άξια αναφοράς είναι η τοπική πινακοθήκη. Οι ειδήµονες του καλού 
κρασιού σίγουρα δεν χάνουν τα κελάρια κρασιού του Αρχιεπισκόπου που βρίσκονται στην παραγωγή 
από το 1345. 
Το χειροποίητο χαρτί έχει µακρά παράδοση άνω των 400 ετών στο Velke Losiny. Το παλαιότερο φύλλο 
χαρτιού που διατηρείται στις εγκαταστάσεις του τοπικού κατασκευαστή χρονολογείται το 1596. 
 

www.olomouc-tourism.cz, www.azz.cz, www.litomysl.cz, www.olpa.cz 

 
Οινοκαλλιέργεια – Σήµα κατατεθέν 
 

 
Η νότια Μοραβία είναι µία περιοχή µε µακρά παράδοση στην οινοκαλλιέργεια. Το µέρος των εξαιρετικών ποικιλιών κρασιού έχει 
πλούσια ιστορία και πολλούς αξιόλογους τουριστικούς προορισµούς. Η πανεπιστηµιούπολη του Μπρνο είναι η δεύτερη πιο 
πυκνοκατοικηµένη πόλη στην Τσεχία (µετά την Πράγα). 
Το Μπρνο έχει το δικό του χαρακτηριστικό στυλ και οι κάτοικοί του είναι πολύ υπερήφανοι για την πόλη τους. Πέρα από το 
ιστορικό κέντρο, αξιοπρόσεχτη είναι η ιδιαίτερη γραµµή των κτιρίων σε σύγχρονους 
αρχιτεκτονικούς ρυθµούς: αναµφισβήτητα, το αριστούργηµα της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής είναι η βίλα Tugendhat, που σχεδιάστηκε από τον διάσηµο 
αρχιτέκτονα Mies van der Rohe. Χτίστηκε περίπου πριν εβδοµήντα χρόνια αλλά 
ακόµα και σήµερα αποτελεί έκφραση του στυλ που αντιπροσωπεύει. Το κτίριο που 
αποτελεί κλασσικό δείγµα αρχιτεκτονικής και παρουσιάζεται ως κύριο θέµα σε πολλά 
βιβλία ανήκει στον κατάλογο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO. Ο λόφος 
Spilberk προσφέρει καταπληκτική θέα της Πόλης και των περιχώρων της. Το οµώνυµο 
οχυρό βρίσκεται στην κορυφή του λόφου και ενώ σήµερα φιλοξενεί µουσείο και 
πινακοθήκη, κάποτε ήταν η χειρότερη φυλακή στην Αυτοκρατορία των Αψβούργων. Η 
µοίρα πολλών γνωστών φυλακισµένων, πολιτικών επαναστατών από διάφορες περιοχές της µοναρχίας σφράγισαν το µνηµείο 
µε την ονοµασία «η Φυλακή των Εθνών».  



Ο Leos Janacek θεωρείται ένας από τους πιο αυθεντικούς µουσικούς συνθέτες των αρχών του 20ου αιώνα και έζησε το 
µεγαλύτερο µέρος της ζωής του στο Μπρνο. Πολλά από τα γνωστά του έργα παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό του 
Μπρνο. 
Ο πύργος του Vranov βρίσκεται σκαρφαλωµένος ψηλά σ’ έναν βράχο στον ποταµό Dyje µε θέα που πραγµατικά κόβει την 

ανάσα του επισκέπτη. Το κτίριο είναι τέλειο δείγµα Μπαρόκ αρχιτεκτονικής. 
Η ροτόντα στο Znojmo είναι ένα από τα πιο παλιά εκκλησιαστικά µνηµεία της 
Τσεχίας. Οι τοιχογραφίες στο εσωτερικό αποτελούν πινακοθήκη µε τα αυθεντικά 
πορτρέτα των πρώτων πριγκίπων της Βοηµίας ξεκινώντας από την µυθολογική 
µορφή του Premysl Orac, ιδρυτή της βασιλικής δυναστείας των Premyslid. 
Η ονοµασία Slavkov-Austerlitz είναι οικεία στους γνώστες των πολέµων του 
Ναπολέοντα ή στους αναγνώστες του µυθιστορήµατος «Πόλεµος και Ειρήνη’ του 
Τολστόι. Τον ∆εκέµβριο του 1805 ο Ναπολέων κατάφερε την πιο γνωστή νίκη του, 
όταν νίκησε τις ενωµένες δυνάµεις του Αυστριακού Βασιλιά και του Ρώσου τσάρου 
στην επονοµαζόµενη «Μάχη των Τριών Αυτοκρατόρων». Αυτό το ιστορικό γεγονός 

ζωντανεύει στην µνήµη µας από εκατοντάδες θαυµαστές της πολεµικής ιστορίας που συναντώνται στο πεδίο της µάχης µε 
ενδυµασία και στολές εποχής και αναπαριστούν την µάχη. Στην επέτειο των διακοσίων ετών από την διενέργεια της µάχης το 
θέαµα ήταν πραγµατικά εκπληκτικό. Φίλοι του Ναπολέοντα και club πολεµικής ιστορίας απ’ όλο τον κόσµο έφθασαν στη νότια 
Μοραβία για αυτή την µοναδική περίπτωση. 
Το µεγάλο φυσικό πάρκο που εκτείνεται µεταξύ των κάστρων Lednice και Valtice αποτελεί έκπληξη: το δάσος διακόπτεται από 
µία πεδιάδα· οι δύο δασώδεις περιοχές ενώνονται από µία γιγάντια γέφυρα. Σε κοντινή απόσταση µπορείτε να δείτε τα 
αποµεινάρια ενός µεσαιωνικού κάστρου, έναν Τούρκικο µιναρέ.... Η περιοχή θεωρείται η πιο ιδιόρρυθµη και το πιο όµορφο 
πάρκο στην χώρα αναπτύχθηκε τον 19ο αιώνα συνδυάζοντας την φύση, την ιστορία και το εξωτικό στοιχείο. Τα κτίρια από την 
εποχή του Ροµαντισµού παίζουν τον δικό τους µοναδικό ρόλο στο σκηνικό δηµιουργώντας ένα πανέµορφο τοπίο για εκδροµές 
αναψυχής µε άλογο ή πεζός. 

 
www.brno.cz, www.zamek-slavkov.cz, www.jizni-morava.cz, www.znojmocity.cz, www.jizni-morava.cz 

 
 
 
 
 
 


