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Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία – 

 Ιστορικό χωριό Χόλασοβιτσε 

 
 

         Στη Νότια Βοημία, δυτικά της πόλης České Budějovice συναντάμε τον γραφικό 

ιστορικό οικισμό Χόλασοβιτσε (Holašovice). Χάρη στην εξαιρετική αρχιτεκτονική και 

ουρμπανιστική του αξία, εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της 

UNESCO το 1998. 

 

         Το Χόλασοβιτσε αποτελείται από 23 άριστα διατηρημένες επαρχιωτικές 

κατοικίες με συνολικά 120 κτίρια. Οι κατοικίες και οι σιτοβολώνες με τις αψιδοτές 

εισόδους και τις προσόψεις σε στυλ «επαρχιώτικου Μπαρόκ» δημιουργούν μια μοναδική 

ατμόσφαιρα. Στο κέντρο του καταπράσινου χωριού υπάρχει μια μεγάλη πλατεία σε σχήμα 

ορθογωνίου με μια λίμνη στη μέση, η οποία δίνει την αίσθηση ενός παραμυθιού. 

Διακοσμήσεις στα αετώματα των σπιτιών και απαλά χρώματα αναπαράγουν με μεγάλη 

ομοιότητα εντυπωσιακά αρχοντικά σπίτια των τσεχικών και των αυστριακών εδαφών από 

τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Στο χωριό συναντάμε επίσης ένα σιδηρουργείο, ένα πανδοχείο 

και ένα παρεκκλήσι. Αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα κεντροευρωπαϊκής λαϊκής 

αρχιτεκτονικής εκείνης της εποχής. 

 

         Αρχικά ήταν ένα χωριό με τσεχικό πληθυσμό, το οποίο χτίστηκε από το μηδέν σε ένα 

καταπράσινο λιβάδι, με σκοπό τον εποικισμό των παραμεθόριων περιοχών της Νότιας 

Βοημίας. O βασιλιάς Βέντσεσλαβ ΙΙ. το 1292 το παραχώρισε στο Κιστερκιανό μοναστήρι 

όπου ανήκε για 5,5 αιώνες. Ωστόσο, το χωριό σχεδόν αφανίστηκε κατά τη διάρκεια της 

επιδημίας της πανώλης τον 16ο αιώνα, όπου επέζησαν μόνο δύο άτομα. Μία στήλη  στο 

σημείο του ομαδικού τάφου στην άκρη του χωριού μας θυμίζει το τραγικό γεγονός. Μετά 

από αυτό, τα εγκαταλελειμμένα σπίτια κατοικήθηκαν από Γερμανούς υπηκόους. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα τη διακοπή της αστικής ανάπτυξης του χωριού. Τα παλιά κτίρια 

διατηρήθηκαν και επισκευάστηκαν, αλλά καινούρια δε χτίστηκαν. Μια σημαδιακή 

ιστορική περίοδος για το χωριό ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, κατά τον οποίο έγινε 

μέρος των εδαφών του γερμανικού ράιχ μαζί με άλλα χωριά. Ωστόσο, μετά το τέλος του 

πολέμου, άρχισε η αναγκαστική απέλαση των Γερμανών και το χωριό επανακατοικήθηκε, 

σταδιακά, από τσεχικό πληθυσμό. 

 

         Σήμερα, στο Χόλασοβιτσε ζουν 147 κάτοικοι. Η τοπική ζωή του χωριού είναι 

πολύχρωμη, με γιορτές, προσκυνήματα και εκθέσεις αγροτών να πραγματοποιούνται κάθε 

χρόνο, προβάλλοντας τις παραδοσιακές και μη παραδοσιακές τέχνες της Βοημίας, της 

Μοραβίας και της Σλοβακίας. 

 

         Τα highlights Νότιας Μοραβίας είναι οι πόλεις Český Krumlov και České 

Budějovice, αλλά υπάρχουν και πολλά άλλα όμορφα μέρη στην περιοχή. Παραδείγματα 

του επαρχιωτικού μπαρόκ αποτελούν, επίσης, τα χωριά Plástovice, Malé Chrášťany, 

Dobčice και Záboří. Αξίζει να επισκεφθείτε την αρχαιότερη πόλη της Βοημίας, το 

Netolice, της οποίας οι πρώτες αναφορές χρονολογούνται από το 981. Αξέχαστα θα σας 

μείνουν τα κάστρα και τα παλάτια όπως: Hluboká, Červená Lhota, Jindřichův Hradec, 

Kratochvíle, Třeboň κ.ά.  
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Βίντεο:    https://www.youtube.com/watch?v=ej_4UOmHJ3c 

Εικονική  prohlídka:  https://www.unesco-czech.cz/holasovice/virtualni-prohlidka/ 

UNESCO CZ:   https://www.unesco-czech.cz/holasovice/predstaveni/ 

UNESCO ORG:  http://whc.unesco.org/en/list/861 
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