
 

 
 
Αυτή η περιφέρεια έχει πλούσια ιστορία (μία σημαντική μάχη κοντά στο Hradec Kralove έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του 
πολέμου μεταξύ Πρωσίας και Αυστρίας στις 3 Ιουλίου 1866) και αποτέλεσε μόνιμη κατοικία εξέχουσων προσωπικοτήτων, 
όπως των συγγραφέων Bozena Nemcova, Josef Skvorecky και του Karel Chapek, του εφευρέτη της παγκοσμίως γνωστής 
λέξης, ρομπότ. 
Εξαιτίας της βιομηχανικής παράδοσης η περιφέρεια έχει εξαιρετικό εργατικό δυναμικό, ιδιαίτερα στην 
αυτοκινητοβιομηχανία (το εργοστάσιο της Skoda στο Kvasiny κατασκευάζει το Skoda Superb), κλωστοϋφαντουργία και στις 
βιομηχανίες τροφίμων και ιατροφαρμακευτικής. Η εταιρία PETROF είναι ένας διάσημος κατασκευαστής πιάνων 
(www.petrof.com). Το πιο σημαντικό επενδυτικό σχέδιο είναι η σύνδεση του οδικού άξονα D11 (Ε67) με το οδικό δίκτυο της 
Πολωνίας. 
Η δαντέλα Vamberk με παράδοση 400 ετών είναι μοναδική (www.vambereckakrajka.cz). Χαρακτηριστικά εδέσματα της 
περιοχής είναι τα τρίγωνα με κρέμα του Horice, γλυκά από το Miletin, πατατόσουπα με ξυνόγαλα, σάλτσα δαμάσκηνου και 
κέικ πατάτας. 
Η πρωτεύουσα της περιφέρειας, Hradec Kralove (www.hradeckralove.cz), είναι η πρώτη πόλη στη Δημοκρατία της Τσεχίας 
που κτίστηκε βάσει πολεοδομικού σχεδίου. Στις δεκαετίες του 1920 και 1930 οι αρχιτέκτονες Josef Gocar και Jan Kotera 
έδωσαν στην πόλη έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα αποκαλώντας την ‘αίθουσα εκδηλώσεων της Τσεχίας’. Στο Hradec Kralove 
εντοπίζονται πολλά ενδιαφέροντα κτίρια σε ρυθμό Αναγεννησιακό, Μπαρόκ, Κλασικό, Art Nouveau και φανκτιοναλιστικό, 
όπως το πανεπιστήμιο (www.uhk.cz), διάφορα πολιτιστικά ιδρύματα, η επισκοπή, το συνεδριακό κέντρο και το ενυδρείο 
των τεραστίων διαστάσεων (www.obriakvarium.cz). 
 

 
Δημοτικό Σχολείο στο Hradec Kralove (αρχιτέκτονας Jan Kotera) 
 
Στην περιφέρεια αυτή ανήκει ένα τμήμα του τουριστικού προορισμού Cesky raj/Παράδεισος της Βοημίας/ (www.ceskyraj.cz) 
με πόλεις από πέτρα, κάστρα, πύργους- όπως το Kost, Humprecht & Detenice- καθώς και φάρμες. Το Krkonose/Γιγάντια 

Η περιφέρεια Hradec Kralove 

Πρωτεύουσα περιφέρειας: Hradec Kralove 
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Όρη/ (www. Krkonose-smo.cz) είναι το παλαιότερο εθνικό πάρκο της Τσεχίας (www.krnap.cz) με το υψηλότερο όρος της 
χώρας, Snezka (1602μ.) 
Οι πύργοι Castolovice (www.zamek-castolovice.cz), Hradek u Nechanic, Karlova Koruna, Kuks, Nove Mesto nad Metuji, 
Opocno και Rychov nad Kneznou είναι ανεκτίμητοι θησαυροί της περιοχής. Η Trebechovice και ο ζωολογικός κήπος του 
Dvur Kralove είναι παγκοσμίου φήμης (www.zoodk.cz). 
 
 
 
 

 
Kuks 
Ένας μοναδικός Μπαρόκ συνδυασμός αρχιτεκτονικής, γλυπτικής και τοπίου που πήρε ‘σάρκα 
και οστά’ από τον F.A.Sporck (1692). Ένα μεγάλο γραφικό συγκρότημα με φυσικό πάρκο, 
νοσοκομείο και φαρμακείο, την Εκκλησία της Αγίας Τριάδας, οικογενειακό τάφο, αγάλματα από 
τον Matyas Braun και έναν χώρο με αγάλματα σμιλευμένα σε βράχο. 
 

 
Opocno 
Το σύμπλεγμα πύργων ανεγέρθη στον χώρο ενός αρχαίου οικισμού, που σύμφωνα με τον 
Kosmas, κτίστηκε το 1068 σε ένα μονοπάτι εμπορίου. Καταλήφθηκε και καταστράφηκε το 1425 
στον πόλεμο των Ιησουϊτών. Στα μέσα του 16ου αιώνα η οικογένεια Trcka της Lipa 
ανακατασκεύασε τον πύργο σε Αναγεννησιακό ρυθμό. Το 1813 ο Ρώσος τσάρος, Αλέξανδρος 
Ι, ο Πρώσσος βασιλιάς, Fridrich Wilhelm III, και ο Αυστρικός πρωθυπουργός, Μέτερνιχ, 
συζήτησαν σ’ αυτό τον χώρο την πολεμική στρατηγική τους ενάντια στον Ναπολέοντα. 

www.opocno.cz 
 
Janske Lazne 
Βρίσκεται στη νότια βουνοπλαγιά του Krkonose/των Γιγαντιαίων Ορέων/ (670μ.) με σχετικά 
θερμό κλίμα και μεγάλη ηλιοφάνεια. Οι πηγές μεταλλικού νερού (29,6ºC) αποτελούν αντικείμενο 
εκμετάλευσης ως δημόσια λουτρά (σε συνδυασμό με τις θεραπευτικές ιδιότητές τους). 

www.janskelazne.com 
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