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Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία – 

–Τσέσκι Κρούμλοβ 

 

Το Τσέσκι Κρούμλοβ (Český Krumlov), που βρίσκεται στους κυρτούς μαιάνδρους 

του ποταμού Μολδάβα (Vltava) στη Νότια Βοημία, είναι μια παραμυθένια πόλη 

απαράμιλλης ομορφιάς. Το μοναδικό στον κόσμο συγκρότημα αναγεννησιακών και 

μπαρόκ κτιρίων καταπλήσσει με την αυθεντικότητά του. Ως εκ τούτου, το 1992, 

εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.  

 

Οι πρώτες αναφορές στην πόλη χρονολογούνται στο 1253. Η στρατηγική της θέση 

στην εμπορική διαδρομή κατά μήκος του ποταμού Μολδάβα ήταν πλεονεκτική. Πολλές 

ξακουστές οικογένειες πέρασαν από εδώ, αλλά η πιο σημαντική για την αρχιτεκτονική της 

πόλης ήταν η οικογένεια ευγενών Ρόζενμπεργκ, η οποία απέκτησε την πόλη στις αρχές του 

14ου αιώνα. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας τους, η πόλη άνθισε και αναπτύχθηκαν 

βιοτεχνίες και το εμπόριο. Κατασκευάστηκαν υπέροχα αρχοντικά σπίτια, κρεοπωλεία, 

ζυθοποιεία και άλλα κτίρια. Έως το 1367 υπήρχαν συνολικά 96. 

 

Η μεγαλύτερη επέκταση έγινε τον 16ο αιώνα με τον Βιλέμ του Ρόζενμπεργκ, ενός 

από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της εποχής. Ξαναέχτισε τα σπίτια και τον πύργο 

σε αναγεννησιακό ρυθμό δημιουργώντας το Τσέσκι Κρούμλοβ, όπως το γνωρίζουμε 

σήμερα.  

 

Ωστόσο, λόγω χρέους, οι Ρόζενμπεργκ έπρεπε να παραχωρήσουν το Κρούμλοβ στον 

Ροδόλφο Β΄ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο οποίος μετά τον Τριακονταετή 

Πόλεμο (1618-1648) έδωσε την πόλη στην οικογένεια Έγκενμπεργκ για να ξεπληρώσει 

την οικονομική τους υποστήριξη στον πόλεμο. Οι διάδοχοί τους, οι Σβαρζενμπεργκ, 

έκαναν στον 18ο αιώνα το Κρούμλοβ κορυφαία αριστοκρατική κατοικία της 

Κεντρικής Ευρώπης, αλλα η φήμη της τελείωσε με την έναρξη της Βιομηχανικής 

Επανάστασης τον 19ο αιώνα. 

 

Κατά τη διάρκεια του 20ου αι. υπήρξαν εθνοτικές συγκρούσεις μεταξύ του τσεχικού 

και του γερμανικού πληθυσμού, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα τη στρατιωτική καταστολή 

του κινήματος που ήθελε να προσαρτήσει το Κρούμλοβ στην Αυστρία. Γι' αυτό το όνομα 

Κρούμλοβ άλλαξε σε Τσέσκι Κρούμλοβ (τσεχικό). Κατά τη διάρκεια του Β' ΠΠ η πόλη 

γλίτωσε τις μάχες και το 1945 απελευθερώθηκε με τη βοήθεια αμερικανικών 

στρατευμάτων. Ακολούθησε η πλήρης απέλαση του γερμανικού πληθυσμού. 

 

Το σπουδαιότερο αξιοθέατο της πόλης είναι αναμφίβολα το κάστρο και το παλάτι, 

το δεύτερο μεγαλύτερο συγκρότημα κάστρων στην Τσεχική Δημοκρατία. Προσοχή 

αξίζει το μπαρόκ θέατρο του παλατιού, το οποίο με τον αυθεντικό εξοπλισμό του 

αποτελεί κορυφαίο μνημείο του είδους του σε παγκόσμια κλίμακα 

 

Στο Τσέσκι Κρούμλοβ μπορείτε να φτάσετε, για παράδειγμα, με κανό, το οποίο θα 

νοικιάσετε στο Vyšší Brod και να ταξιδέψετε στις ομορφιές της περιοχής Šumava. Το 

ράφτινγκ στον ποταμό Μολδάβα είναι πολύ διασκεδαστικό για όσους αγαπούν τη φύση 

και το νερό, αλλά και την υπέροχη τσέχικη μπύρα.  
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Βίντεο:    https://www.youtube.com/watch?v=lFkOISIWEes 

Εικονική ξενάγηση:  www.shorturl.at/kAGH1 

UNESCO CZ:   www.shorturl.at/ftGIS 

UNESCO ORG:  https://whc.unesco.org/en/list/617 
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