
 
 
 
Στο παρελθόν, αυτή η περιφέρεια είχε συνδέσει το όνομά της με τη βαριά βιομηχανία της εξόρυξης ορυκτών. Ωστόσο, η 
παρούσα κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Η μεταλλουργία παρουσίασε σημαντική πτώση και η αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος είναι αξιοσημείωτη. Πρόκειται για μία περιφέρεια αντιθέσεων και ευκαιριών.  
Η περιοχή Poodri/Λεκανοπέδιο Odra/ (www.regionpoodri.cz) και η οροσειρά Beskydy (www.beskydy-info.cz) είναι ιδανικές 
επιλογές για ενεργητική διασκέδαση. Τα κάστρα και οι πύργοι χαρακτηρίζονται από μοναδικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς 
και περιστοιχίζονται από καλοδιατηρημένους κήπους με σπάνια είδη δένδρων. Μεταξύ άλλων, τα πιο γνωστά κάστρα και 
πύργοι είναι τα Hradec nad Moravki, το ρομαντικό Radun, Sovinec, το μυστηριώδες Hukvaldy (www.janackovy-hukvaldy.cz), 
Stary Jicin, Fulnek, Stramberk (www.stramberk.cz), Frystat (www.karvina-info.cz) και το Bruntal. 
Το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής του Janacek Hukvaldy διοργανώνεται κάθε χρόνο στη γενέτειρα του συνθέτη Leos Janacek 
(www.janackovy-hukvaldy.cz). Ο Sigmund Freud γεννήθηκε στην πόλη Pribor, γεγονός που την έκανε γνωστή. Το 
Τεχνολογικό Μουσείο του Koprivice (www.tatramuseum.cz) παρουσιάζει εκθέματα της γνωστής βιομηχανίας Tatra για τα 
φορτηγά της και τον Karel Loprais, ο πολυνίκης οδηγός του ράλλυ Παρίσι-Ντακάρ. Εδώ βρίσκεται επίσης μία αίθουσα 
αφιερωμένη στους Emil και Dana Zatopek. Το Krnov (www.krnov.cz) είναι ο τόπος κατασκευής πολλών διάσημων οργάνων 
από το 1844 (www.rieger-kloss.cz). 
Η περιφέρεια Μοραβίας-Σιλεσίας διαθέτει πολλά ιαματικά λουτρά, όπως την Karlova Studanka (www.k.studanka.cz), το 
Klimkovice (www.sanatoria-klimkovice.cz), το Darkov (www.darkov.cz) και το Ινστιτούτο Αποκατάστασης Hrabyne 
(www.ruhrabyne.cz) καθώς και Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Οστράβα (www.osu.cz), Οπάβα (www.slu.cz) και το 
Πανεπιστήμιο Μεταλλουργίας (www.vsb.cz). 
 

 
Ιαματικά λουτρά στο Klimkovice 
 
Η πρωτεύουσα της περιφέρειας, Οστράβα (www.mmo.cz), είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τσεχίας. Έχει πολλά 
ενδιαφέροντα μνημεία από αρχιτεκτονικής άποψης, ακόμα και από την περίοδο του φανκτιοναλισμού και του 
αποκαλούμενου «κοινωνικού σουρεαλισμού» (www.ostravainfo.cz). Μετά από την επιρροή της εκβιομηχάνισης, όταν η 
Οστράβα απομακρύνθηκε από το πεδίο δράσης, η πόλη άρχισε σταδιακά να ζωντανεύει χάρη στις δικές της ομορφιές και 
την αρχιτεκτονική της πρωτοτυπία. Ο Οστράβα μετατράπηκε σε κέντρο εμπορίου, οικονομίας, πολιτισμού και κοινωνικής 
ζωής. Μόνο ελάχιστες πόλεις της Τσεχίας υπέστησαν τέτοια αξιοσημείωτη μεταμόρφωση μετά το 1989. Οι προσόψεις των 
σπιτιών ανακατασκευάστηκαν υιοθετώντας τον αρχικό αρχιτεκτονικό τους ρυθμό και τα εστιατόρια και οι ξενοδοχειακές 
μονάδες ανακαινίστηκαν (www.stodolni.cz). Η Οστράβα είναι τόπος εκθέσεων, φεστιβάλ- όπως το Φεστιβάλ Έθνικ 
Μουσικής με τίτλο «Χρώματα της Οστράβα» (www.colours.cz), εμπορικές εκθέσεις (www.cerna-louka.cz), πολιτιστικές 
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συναντήσεις και αθλητικές διοργανώσεις (www.arena-vitkovice.cz). Η ομορφιά του τοπίου στην Οστράβα προσελκύει 
επισκέπτες για λόγους αναψυχής όλες τις εποχές. 
 
 
 

 
Hradec nad Moravici 
Λευκό κάστρο που ανήκε στην οικογένεια Premyslide και χρονολογείται στο 
πρώτο μισό του 11ου αιώνα. Ανακατασκευάστηκε σε ρυθμό Αναγεννησιακό 
και Μπαρόκ υιοθετώντας αυτοκρατορικό χαρακτήρα και βρίσκεται στο 
κέντρο ενός κήπου Αγγλικού στυλ. Η επέκταση με τον ψευδο-Γοτθικό 
Κόκκινο Πύργο και την πύλη εισόδου καθώς και τον λευκό πύργο είναι του 
19ου αιώνα. Ένα μνημείο για τους Ludwig van Beethoven και Ferenz Liszt. 

www.aboutczechia.com 
 

Συγκρότημα ορυχείων στη Hlubina 
Το σύμπλεγμα (τα ορυχεία Hlubina, το εργοστάσιο κωκ και η σιδηρουργία 
Vitkovice) είναι ένα μοναδικό μνημείο από τεχνολογικής πλευράς. 
Αναπτύχθηκε το 1828 και έδωσε τη δυνατότητα παρακολούθησης της 
τεχνολογίας παραγωγής σιδήρου από την εξόρυξη του μαύρου κάρβουνου 
μέχρι την τελική διαδικασία στην μεταλλουργία. Σπάνια διατηρημένα 
ιστορικά κτίρια και τεχνολογία. Το 1998 το σύμπλεγμα έκλεισε τις πόρτες 
του οριστικά. 

www.ostravainfo.cz 
 

 
Radhost’ 
Το Radhost’ (1.129μ.), το πιο πολυσυζητημένο όρος του Beskydy, ήταν 
μέρος λατρείας για τους αρχαίους Σλάβους και συνυφασμένο με μυστικά 
και θρύλους. Το βουνό σχετίζεται με την παγανιστική λατρεία του θεού της 
φιλοξενίας, γονιμότητας και σοδειάς, Radegast. Στις αρχές Ιουλίου, στο 
Radhost πραγματοποιούνται εκδηλώσεις προς τιμή των ιεραποστόλων 
Κύριλλου και Μεθόδιου. 

www.pustevny.cz 
 
 
 

www.kr-moravskoslezsky.cz   
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