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Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία 

- Παλάτι και οι κήποι της Αρχιεπισκοπής του Κρόμεριζ 

(Kroměříž) 
 
Το συγκρότημα, που αποτελείται από το Παλάτι του Αρχιεπισκόπου, τον Kήπο του 

Παλατιού και τον Κήπο των Λουλουδιών, βρίσκεται κοντά στο ιστορικό κέντρο της γραφικής 

πόλης Κρόμεριζ στην Μοραβία. Συμπεριλήφθη στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO το 1998. 

 

Το Κρόμεριζ συνδέεται στενά με την Αρχιεπισκοπή του Olomouc, η ιστορία της οποίας 

χρονολογείται από την εποχή του Αγ. Μεθοδίου. Έγινε το σημαντικότερο διοικητικό της κέντρο, 

ενώ το ίδιο το παλάτι χρησίμευε ως κατοικία των Αρχιεπισκόπων.  

 

Η σημερινή εμφάνιση του παλατιού είναι αποτέλεσμα της ανοικοδόμησής του από το 

δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, όταν το αρχικό αναγεννησιακό οίκημα λεηλατήθηκε από τον 

σουηδικό στρατό. Ξαναχτίστηκε σαν μια μεγαλοπρεπής μπαρόκ κατοικία από τον Επίσκοπο 

Κάρολο του Λιχτενστάιν-Καστέλκορν, σε συνεργασία με τους αρχιτέκτονες Φιλιμπέρτο Λουτσέζε 

και Τζιοβάνι Πιέτρο Τενκάλα. Οι επίσκοποι και αρχιεπίσκοποι της περιοχής εκτιμούσαν την τέχνη 

και μετέτρεψαν σηµαντικό τµήµα του σε πινακοθήκη, όπου υπάρχουν έργα ανεκτίμητης αξίας, 

όπως τα Tizian, van Dyck, Cranach κ.ά.  

 

             Το παλάτι χρησιμοποιούταν για τη φιλοξενία εκλεκτών επισκεπτών, 

συμπεριλαμβανομένων των ηγεμόνων των τσεχικών χωρών. Κατά τη διάρκεια των αιώνων στο 

παλάτι διέμειναν ο Βασιλιάς Βλαδίσλαβος Β’, ο Αυτοκράτορας Μαξιμιλιανός Β', η Αυτοκράτειρα 

Μαρία Θηρεσία και ο Αυτοκράτορας Ιωσήφ Β'.  

 

Απέκτησε ιδιαίτερη σημασία το 1848 και 1849, όταν πραγματοποιήθηκε εδώ η πρώτη 

κοινοβουλευτική μάζωξη στην ιστορία της μοναρχίας των Αψβούργων, λόγο των επαναστάσεων 

που λάμβαναν χώρα  εκείνη την περίοδο στη Βιέννη. Παρόλο που το συνταγματικό έγγραφο δεν 

εγκρίθηκε ποτέ, το παλάτι Κρόμεριζ έγινε ξακουστό.  

 

        Ιστορικά σημαντικό γεγονός ήταν, επίσης, η συνάντηση του Φραγκίσκου Ιωσήφ Α΄ της 

Αυστρίας με τον Αλέξανδρο Γ΄ της Ρωσίας το 1885, οι οποίοι συναντήθηκαν εδώ με στόχο να 

χαράξουν κοινή πορεία στην πολιτική τους. Δυστυχώς, το σχέδιο ναυάγησε λόγο διαφωνιών των 

δύο κρατών για την κυριαρχία στα Βαλκάνια.  

  

Κήποι: Ο «Κήπος του παλατιού» δημιουργήθηκε το 1509, όταν ένας απλός κήπος 

λαχανικών και οπωροφόρων δέντρων εξελίχθηκε σε κήπο μπαρόκ και αργότερα, τον 19ο αιώνα, σε 

ένα μεγάλο πάρκο. Ο συμμετρικά σχεδιασμένος «Κήπος των λουλουδιών» με το οκταγωνικό 

κιόσκι στο κέντρο του και τη μεγάλη αψιδωτή στοά των 200μ., αποτελούν μέχρι σήμερα ένα 

εξαιρετικό δείγμα μπαρόκ ανθοκομικής της Τσεχίας. Είναι ανθισμένος από την άνοιξη έως το 

φθινόπωρο και κοσμείται από σιντριβάνια, τροπικό θερμοκήπιο, παγώνια, λαβύρινθο από θάμνους 

κ.ά. 
  

Ένα ταξίδι στην Μοραβία, στην περιοχή του κρασιού, επιβάλλεται να συνδυαστεί με μία 

επίσκεψη στα πολυάριθμα κελάρια για δοκιμές ή και για αγορά κρασιού. Το κελάρι της 

Αρχιεπισκοπής είναι ένα από αυτά. Σας προτείνουμε, ακόμη, να επισκεφθείτε την ιστορική πόλη 

Olomouc, τη γνωστή για την παραγωγή των παπουτσιών Bata βιομηχανική πόλη Zlin, ή την πόλη 

των ιαματικών πηγών Luhacovice. 
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Βίντεο:    https://www.youtube.com/watch?v=fMX7kO0Dcfg 

Εικονική ξενάγηση:  https://www.unesco-czech.cz/kromeriz/virtualni-

prohlidka/#page_start 

UNESCO CZ:   https://www.unesco-

czech.cz/kromeriz/predstaveni/#page_start 

UNESCO ORG:  https://whc.unesco.org/en/list/860/ 

 

 
Author: Libor Sváček 
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