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Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία - 

Μεταλλευτική περιοχή Erzgebirge/Krušnohoří 

 
 Στην περιοχή των Όρεων Krušnohoří, στην καρδιά της Ευρώπης,  

πραγματοποιούταν από τον 12ο έως τον 20ο αιώνα εντατική εξόρυξη, χάρη στις 

εξαιρετικά πλούσιες και ποικίλες αποθέσεις μεταλλεύματος. Αυτό οδήγησε στη 

δημιουργία ενός διασυνοριακού πολιτιστικού τοπίου με πολλές μεταλλευτικές πόλεις και 

διατηρητέα μεταλλευτικά μνημεία. Λόγω της μοναδικότητάς του, το τοπίο εντάχθηκε 

στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO το 2019 ως το 

νεότερο μνημείο από τα συνολικά 14 που βρίσκονται στην Τσεχική Δημοκρατία. 

 

 Η περιοχή Krušnohoří (στα γερμανικά Erzgebirge) βρίσκεται μεταξύ της ΝΑ 

Γερμανίας (Σαξονία) και της ΒΔ Τσεχίας. Χάρη σε περισσότερα από 800 χρόνια εντατικής 

εξόρυξης και επεξεργασίας μεταλλευμάτων, δημιουργήθηκε ένα μοναδικό μεταλλευτικό 

πολιτιστικό τοπίο αποτελούμενο από 22 τοποθεσίες. Οι 5 (μεγαλύτερης έκτασης) 

βρίσκονται στην τσεχική πλευρά και οι 17 στη γερμανική. Περιλαμβάνουν μεγάλο αριθμό 

μεταλλευτικών μνημείων: επίγειες και υπόγειες μεταλλευτικές εγκαταστάσεις με στοές 

μεταλλείων, ιστορικές μεταλλευτικές πόλεις, υδάτινα ορύγματα, δεξαμενές νερού κ.ά.  
 

Η περιφέρεια αυτή αποτέλεσε τη σημαντικότερη πηγή αργύρου στην Ευρώπη το 

1460-1560. Ο κασσίτερος ήταν το δεύτερο σε σημασία μέταλλο που εξορύχτηκε εδώ, ενώ 

στα τέλη του 19ου αιώνα, η περιοχή έγινε ένας διεθνώς σημαντικός παραγωγός ουρανίου. 

 

 Η περιοχή αποτελούσε επίσης κέντρο ανάπτυξης εξορυκτικών και άλλων 

συναφών τεχνολογιών σε παγκόσμια κλίμακα. Νέες εφευρέσεις και καινοτομίες 

συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτού του τομέα ήδη από την εποχή της Αναγένησης και στη 

διάδοση των ανακαλύψεων σε όλο τον κόσμο. Όπως: καινοτομίες στην άντληση νερού 

από τα ορυχεία, επεξεργασία μεταλλεύματος, δημιουργία των πρώτων γεωλογικών 

χαρτών, έκδοση εγχειριδίων και οδηγών εξόρυξης και μεταλλουργίας, ίδρυση το 1765 στο 

Freiberg της Μεταλλευτικής Ακαδημίας, του παλαιότερου πανεπιστημίου του είδους του 

στον κόσμο, το οποίο λειτουργεί έως και σήμερα.  

 

 Λόγω της εισαγωγής φτηνών μεταλλευμάτων από το εξωτερικό, η εξόρυξη 

μειώθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Η εντατική εξόρυξη επέστρεψε 

στην περιοχή μόνο μετά τον Β’ΠΠ, όταν άνοιξαν στη πόλη Jáchymov ορυχεία 

ουρανίου. Φέρουν ένα ισχυρό ιστορικό στίγμα, καθώς οι Σοβιετικοί τα 

χρησιμοποιούσαν ως στρατόπεδα εργασίας για πολιτικούς κρατούμενους και 

αιχμαλώτους πολέμου, πολλοί από τους οποίους άφησαν εδώ την τελευταία τους πνοή.  

 

 Ωστόσο, η ραδιενεργή ακτινοβολία μπορεί να μην είναι πάντα επικίνδυνη. Στο 

Jáchymov βρίσκονται πολύ γνωστά ιαματικά λουτρά, όπου μπορείτε να απολαύσετε 

ασφαλείς θεραπείες ραδονίου με προφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 

Αυξάνουν επίσης την κινητικότητα των αρθρώσεων, την άμυνα του οργανισμού και τη 

ροή του αίματος στο σώμα. Τα τοπικά λουτρά ραδονίου είναι από τα πιο αποτελεσματικά 

στον κόσμο, καθώς επαρκούν 3x λιγότερες θεραπείες για την επίτευξη αποτελεσμάτων. 
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Βίντεο:    https://www.youtube.com/watch?v=-3pIwHT5H1g 

UNESCO CZ:   https://www.unesco-

czech.cz/krusnohori/predstaveni/#page_start 

UNESCO ORG: https://whc.unesco.org/en/list/1478 
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