
 
 
Η ονομασία της περιφέρειας Vysocina/Οροπέδιο/ προκύπτει από το υψίπεδο της Βοημίας – Μοραβίας, ένα τοπίο με 
υψόμετρο 800μ. και αξιόλογες διακυμάνσεις μεταξύ των ιστορικών κρατιδίων της Τσεχίας. Χαρακτηριστικό στοιχείο της 
περιφέρειας είναι τα μικρά χωριά, συνήθως, σε κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα με πληθυσμό 3.000 έως 10.000 
κατοίκων. Η Jihlava (50.000), η παλαιότερη πόλη ορυχείων στη Τσεχία, συγκαταλέγοταν τον Μεσαίωνα στις πιο πλούσιες 
πόλεις του Βασιλείου της Τσεχίας χάρει της εξαγωγής ασημιού. Εκτείνεται στα παλαιότερα σύνορα της Βοημίας και 
Μοραβίας. Η περιφέρεια αποτελεί το διαμεταφορικό και πληθυσμιακό κέντρο της Τσεχίας με τον κυριότερο οδικό άξονα της 
χώρας (D1) να διέρχεται της περιοχής. 
Η οικονομία του ανατολικού τμήματος της περιφέρειας επηρεάζεται από την συγκέντρωση της βιομηχανίας στη γειτονική 
πόλη, Μπρνο. Το βορειοδυτικό τμήμα της αποτελεί τον πόλο έλξης της Πράγας. Η στρατηγική θέση της περιφέρειας έχει 
προσελκύσει πολυάριθμες ξένες επενδύσεις, που εγκαθιστούν στην περιοχή όχι μόνο την γραμμή παραγωγής αλλά και τα 
τμήματα έρευνας και ανάπτυξης. 
 

 
Zelena Hora/Πράσινο Όρος 
 
Στην Περιφέρεια Vysocina εντοπίζονται πολλά ιστορικά μνημεία, τρία από τα οποία (το ιστορικό κέντρο του Telc, η 
Εκκλησία του Αγ.Ιωάννη του Nepomuk στη Zelena Hora/Πράσινα Όρη/ κοντά στο Zd’ar nad Sazavou, η Εβραϊκή πόλη και η 
Βασιλική του Αγ.Προκοπίου στο Trebic) περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 
Φυσικές ομορφιές της περιφέρειας είναι οι προστατευόμενες περιοχές των Zd’arske vrchy και Zelezne hory καθώς και το 
Εθνικό Φυσικό Πάρκο της οφιοειδούς στέπας του Mohelno ή Velky Spicak. Ένα θετικό χαρακτηριστικό της περιφέρειας 
είναι το καθαρό περιβάλλον της δημιουργώντας, μ’ αυτόν τον τρόπο, μία νησίδα καθαρής ατμόσφαιρας μεταξύ των αστικών 
και βιομηχανικών περιοχών της Πράγας, Μπρνο και Βιέννης. Γι’ αυτό, αυτή η περιοχή είναι ιδανική για διαμονή, εργασία, 
επιχειρήσεις ή απλά επίσκεψη, γνωριμία με την χώρα και ξεκούραση. 

 
Zelena Hora κοντά στο Zd’ar nad Sazavou 
Αυτή η εκκλησία των προσκυνητών είναι αφιερωμένη στον Αγ.Ιωάννη του Nepomuk και 
κτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1720. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα έργα του 
αρχιτέκτονα, Jan Blazej Santini, και το πιο πρωτότυπο δείγμα του συνδυασμού Μπαρόκ και 

Η Περιφέρεια Vysocina 

Πρωτεύουσα περιφέρειας: Jihlava 



Γοτθικού ρυθμού. Έχει την μορφή ενός αστεριού με πέντε αχτίδες και στον περίγυρό του υπάρχει κοιμητήριο και μοναστήρι.
                www.zdarns.cz 

www.zamekzdar.cz 
 
Telc, ιστορικό κέντρο 
Το Telc κτίστηκε στην παλιά πόλη μετά από μία μεγάλη πυρκαγιά στα τέλη του 14ου 
αιώνα. Ακόμα και σήμερα, πολλά σπίτια της πόλης Αναγεννησιακού και Μπαρόκ 
ρυθμού περιτριγυρίζονται από τάφρο με νερό για την προστασία τους. Τον 15ο αιώνα 
το Γοτθικό κάστρο ανακατασκευάστηκε σε Αναγεννησιακό ρυθμό. 

www.telc-etc.cz 
 

 
 
Trebic 
Η Βασιλική του Αγ.Προκοπίου ανεγέρθη στα μέσα του 13ου αιώνα σε έναν μεταβατικό Ρωμαϊκό-
Γοτθικό ρυθμό. Η εκκλησία ανήκει στα στολίδια της αρχιτεκτονικής τέχνης και η ιστορία της 
συνδέεται στενά με το μοναστήρι του τάγμα των Βενεδικτίνων που κτίστηκε το 1101 από τους 
Πρίγκηπες της οικογένειας Premyslide, Oldrich Brnesky και Litold Znojemsky. Η διατηρητέα 
Εβραϊκή πόλη με πάνω από 120 οικίες και στενά δρομάκια παρουσιάζει μία πραγματική συνοικία 
περικυκλωμένη από τον ποταμό Jihlava και τον λοφίσκο Hradek. Η Εβραϊκή πόλη αποτελείται 
επίσης από κοιμητήριο 11.000 τάφων και 3.000 στηλών. 

www.trebic.cz 
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