
 
 
Η περιφέρεια Κεντρικής Βοημίας συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες της Δημοκρατίας της Τσεχίας όσον αφορά την έκταση 
(11.016km2) και τον αριθμό των κοινοτήτων και τον πληθυσμό. Τα παλαιότερα ευρήματα χρονολογούνται 1,5 εκ. χρόνια 
πριν και ανακαλύφθηκαν στην περιοχή Beroun. Η Κεντρική Βοημία κατοικήθηκε κατά τη Νεότερη Παλαιολιθική Εποχή 
(περίπου το 5500π.Χ.). 
 

 
Σπήλαιο Koneprusy 
 
Στην περιφέρεια Κεντρικής Βοημίας βρίσκονται πολλά μνημεία ανυπολόγιστης ιστορικής αξίας και προστατευόμενες 
περιοχές. Η μεγαλύτερη συγκέντρωσή τους παρατηρείται στην ευρύτερη περιοχή της πόλης Kutna Hora, που 
συμπεριλήφθηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1995. Πρόκειται για μία περιφέρεια με φυσικό 
κάλλος. Η πιο ανεκτίμητη περιοχή από περιβαλλοντικής πλευράς είναι η προστατευόμενη τοποθεσία Krivoklat και τα 
περίχωρά της, που αποτελούν τον πιο διατηρημένο και πλουσιότερο Δρυμό στη Τσεχία, γεγονός που τον εισήγαγε στον 
αντίστοιχο Κατάλογο της UNESCO. Η προσχωματική πεδιάδα του Έλβα στην Κεντρική Βοημία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 
οικοσύστημα με τα μεγαλύτερα άλση αυτού του είδους. Άλλες φυσικές ομορφιές της περιφέρειας είναι το Kokorin και η 
ευρύτερη περιοχή, το Cesky raj/Παράδεισος της Βοημίας/, Blanik και Cesky kras/Σπήλαιο Βοημία, Σπήλαια Koneprusy, το 
μεγαλύτερο σύμπλεγμα σπηλαίων στη Βοημία, που ανακαλύφθηκε το 1950 (www.gweb.cz/Jeskyne). 
Στην Κεντρική Βοημία βρίσκονται πολλά μη διατηρημένα μνημεία όπως πρώην φρούρια, επαύλεις, ιδιοκτησίες ευγενών 
κ.λπ. Επί χρόνια στόχος αυτής της περιφέρειας είναι η δημιουργία εποικοδομητικών διεθνών σχέσεων. Το 2001 αυτές οι 
προσπάθειες απέδωσαν με την υπογραφή μιας διαπεριφερειακής συμφωνίας με την περιφέρεια Burgundy της Ρηνανίας-
Παλατινάτου και του Opole το 2003. Την ίδια χρονιά ολοκληρώθηκε και η συμφωνία με την περιφέρεια Västra Götaland της 
Σουηδίας. Το 2004 υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας με την περιφέρεια της Βενετίας (Ιταλία). 
 

Η περιφέρεια Κεντρικής Βοημίας 

Πρωτεύουσα περιφέρειας: Πράγα 

http://www.gweb.cz/Jeskyne


 
 

Karlstejn 
Το Karlstejn είναι το πιο σημαντικό κάστρο στη Τσεχία και ένα σύμβολο του 
Βασιλείου της Βοημίας. Κτίστηκε το 1348 από τον Κάρολο IV, Βασιλέα και Ρωμαίο 
Αυτοκράτορα. Τα κοσμήματα του στέμματος της Βοημίας και της Αυτοκρατορίας και 
ιερά λείψανα φυλάσσονταν εδώ, ενώ το κάστρο λειτουργούσε ως μέρος συνάντησης 
των κορυφαίων πολιτικών προσωπικοτήτων της Ευρώπης. Η ιστορική σημασία του 
Karlstejn δεν εκτιμήθηκε μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα. Το κάστρο απέκτησε την 
τωρινή του εμφάνιση μετά από συνεχείς ανακατασκευές. Το 1910 άνοιξε τις πύλες 

του στο κοινό. 
www.hradkarlstejn.cz 

 
 
Kutna Hora, ιστορικό κέντρο με την Εκκλησία της Αγ.Βαρβάρας και τον Καθεδρικό Ναό 
της Παρθένου Μαρίας στο Sedlec 
Από τον 14ο αιώνα αναπτύχθηκε αυτή η σημαντική βασιλική πόλη χάρη στην εξόρυξη 
ασημιού. Η Γοτθική Εκκλησία της Αγ.Βαρβάρας και ο Καθεδρικός Ναός της Παρθένου 
Μαρίας στο Sedlec που ανακατασκευάστηκαν σε ρυθμό Μπαρόκ-Γοτθικό στις αρχές του 
18ου αιώνα δημιουργούν μία μεσαιωνική ατμόσφαιρα μαζί με κάποια άλλα κτίρια μόνο σε 
ένα τμήμα της πόλης. 

www.kutnahora.cz 
www.kutnohorsko.cz 

Rip – Η Ροτόντα του Αγ.Γεωργίου 
Το Rip είναι ο πιο γνωστός λόφος στη Τσεχία, όπου, σύμφωνα με τον θρύλο, ο 
γενάρχης Czech εγκαταστάθηκε με τον λαό του εδώ εξαιτίας του γόνιμου εδάφους. 
Αρχαιολογικά ευρήματα από προϊστορικά και μεσαιωνικά πήλινα αγγεία καθώς και 
η Ρωμαϊκή ροτόντα του Αγ.Γεωργίου, που χρονολογείται στις αρχές του 11ου αιώνα, 
αποδεικνύουν ότι η κορυφή αυτού του υψώματος με πετρώματα βασάλτη και σχήμα 
καμπάνας αποτελούσε χώρος λατρείας. Το Rip ήταν ο τόπος γνωστός προσκυνητών 
και μέρος συνάντησης σύμφωνα με την ιστορία της χώρας. Το 1868 ο θεμέλιος 
λίθος του Εθνικού Θεάτρου εξορύχτηκε από τους πρόποδες αυτού του λόφου. Το 

Rip προσφέρει στον επισκέπτη την καλύτερη θέα στην Ceske stredohori/Χαμηλή Οροσειρά της Τσεχίας/ και στα Krusne 
hory/Όρη Μεταλλευμάτων/.  

www.pruvodce.com/rip 
 

www.stredocech.cz 
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