
 
 
 
Η περιφέρεια Pardubice χαρακτηρίζεται από καταπληκτικά τοπία, σημαντική ιστορία, ικανό ανθρώπινο δυναμικό, 
εκπληκτική μουσική και αθλητικά γεγονότα. Η απόδειξη ύπαρξης όλων αυτών των στοιχείων είναι ιδιαίτερα εύκολη 
διαδικασία. Εδώ βρίσκεται η τρίτη υψηλότερη οροσειρά της χώρας, γόνιμες πεδιάδες στη λεκάνη του Έλβα, γραφικοί λόφοι 
στο Orlicke hory, η ρομαντική περιοχή του Svitavy, λόφοι εξαιρετικής ομορφιάς στο Zelezne hory, Zd’arske vrchy και 
Ceskomoravska vrchovina/Υψίπεδο Βοημίας-Μοραβίας/ και ποταμοί, λίμνες και δάση. Η τοπική οικονομία εξαρτάται από 
τις δράσεις του μεγαλύτερου οικονομικού κέντρου  του Pardubice, όπου συγκεντρώθηκαν οι βιομηχανίες, εμπορικές και 
κρατικές υπηρεσίες. Η βιομηχανική παραγωγή στην περιφέρεια ποικίλει με επικρατέστερες μορφές την μηχανολογία, 
χημικά, κλωστοϋφαντουργία και δερματοποιϊα. 
Ο αγροτικός τομέας είναι επίσης μεγίστης σημασίας: 60% της περιφέρειας χαρακτηρίζεται αγροτική, 29% δασική και 1% 
υδάτινη. Αυτή η περιοχή είναι επίσης γνωστή για τα ιπποφορβεία της με πάνω από 2.000 άλογα. Ο Ευρωπαϊκός 
σιδηροδρομικός διάδρομος που διέρχεται της περιφέρειας επηρεάζει την οικονομική ευημερία της. Βραχυπρόθεσμα, η 
περιοχή θα συνδεθεί με το Ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. Συνεπώς, οι ξένοι επενδυτές άρχισαν να εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον 
για την περιφέρεια εκμεταλλευόμενοι τις προσφορές στις βιομηχανικές ζώνες καθώς και την θαλάσσια και αεροπορική 
μεταφορά. 
Τα κάστρα, οι πύργοι, οι εξωτερικές δραστηριότητες, τα μουσεία και τα άλλα πολιτιστικά και ιστορικά μνημεία 
παραπέμπουν στην ιστορία της περιοχής. Το επίπεδο της πολιτικής ανάπτυξής της αποδεικνύεται από τους πολυάριθμους 
καλλιτέχνες- ζωγράφοι, μουσικοί, αρχιτέκτονες, ερευνητές και άλλες εξέχουσες προσωπικότητες που γεννήθηκαν και έζησαν 
στην περιφέρεια Pardubice. Επίσης, είναι γνωστή για το hockey επί πάγου και κούρσες, ενώ είναι ιδανική τοποθεσία για 
ποδηλασία, τουρισμό, σκι, τένις και άλλα αθλήματα. Εδώ διοργανώνονται διεθνή πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα 
(Φεστιβάλ Όπερας Smetana στο Litomysl, Διαγωνισμός Βιολιού Kocian, Γκραντ Ιπποδρομία μετ’ Εμποδίων στο Pardubice 
και Χρυσό Κράνος σε αγώνες Μοτοσικλέτας). 
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Litomysl, πύργος 
Το στολίδι του Litomysl είναι ο Αναγεννησιακός πύργος που χρονολογείται στον 16ο αιώνα 
με πάνω από 8.000 τοιχογραφίες να διακοσμούν την πρόσοψή του. Τα πιο εντυπωσιακά 
δωμάτια του πύργου είναι η Αίθουσα Μάχης και η Μεγάλη Τραπεζαρία. Το θέατρο του 
πύργου κτίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα και είναι ανεκτίμητης αξίας. Στο συγκρότημα 
βρίσκεται επίσης μία ζυθοποιϊα, όπου το 1824 γεννήθηκε ο παγκοσμίου φήμης Bedrich 
Smetana. Ο πύργο του Lytomysl είναι το μόνο μνημείο της περιφέρειας που ανήκει στον 
Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

www.litomysl.cz 
 
 
Kladruby nad Labem 
Η παλαιότερη φάρμα εκτροφής αλόγων παγκοσμίως βρίσκεται στο Kladruby nad Labem 
στην πεδιάδα του Έλβα κοντά στο Prelouc. Τα άλογα μεγαλώνουν σε εξαιρετικές 
εδαφικές συνθήκες. Σήμερα, τα άλογα εκτρέφονται τόσο στο Kladruby (λευκά άλογα) και 
στο Slatinany (μαύρα άλογα). 

www.aboutczechia.com 
 

 

 

www.pardubickykraj.cz 
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