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Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία -   
Ιστορικό κέντρο της Kutná Hora με την εκκλησία της Αγ. Βαρβάρας 

και τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας στο Sedlec 

 
Το ιστορικό κέντρο της πόλης Kutná Hora με την εκκλησία της Αγ. Βαρβάρας και 

τον καθεδρικό ναό της Παναγίας στο Sedlec είναι μοναδικά μνημεία, εγγεγραμμένα στον 

Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1995. 

 

Η Kutná Hora βρίσκεται στην Κεντρική Βοημία, 70 χλμ ανατολικά της Πράγας. Από 

τον 13ο αιώνα αποκαλείται το «Θησαυροφυλάκιο του Βασιλείου», λόγο της εξόρυξης 

του ασημιού, το οποίο εξασφάλισε στην πόλη μεγάλο πλούτο. Το 1/3 του ασημιού της 

Ευρώπης προερχόταν από εδώ. Τον 14ο αιώνα ήταν βασιλική πόλη με πολλά όμορφα 

κτίρια, τα οποία επηρέασαν σημαντικά την αρχιτεκτονική της Κεντρικής Ευρώπης. 

Σήμερα αποτελούν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό μιας καλά διατηρημένης μεσαιωνικής 

πόλης, γεμάτης με γοτθικά και μπαρόκ μνημεία. 

 

Η ύστερη γοτθική εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, προστάτιδας των 

ανθρακωρύχων, είναι ένα από αυτά. H κατασκευή της ξεκίνησε τον 14ο αιώνα, οι 

εργασίες, όμως, διακόπηκαν τον 16ο αιώνα λόγω εξάντλησης όλου του τοπικού αργύρου. 

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, ακολούθησαν πολλές ανακατασκευές και αλλαγές. Η 

τρέχουσα μορφή της χρονολογείται από τον 19ο και τον 20ο αιώνα, όταν 

πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη αποκατάσταση της εκκλησίας. Υπάρχουν πολλές σπάνιες 

γοτθικές τοιχογραφίες στο εσωτερικό με κύριο στοιχείο του ναού έναν αναγεννησιακό 

άμβωνα με μπαρόκ επένδυση. Οι τελευταίες αλλαγές πραγματοποιήθηκαν το 2014, όταν 

προστέθηκε ένα βιτρό παράθυρο με μοτίβο της Αγ. Αγνής από τον Οίκο των 

Πρεμυσλίδων.  

 

Ωστόσο, το παλαιότερο μνημείο της Kutná Hora είναι ο Καθεδρικός ναός της 

Παναγίας και του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή μαζί με το Οστεοφυλάκιο στο Sedlec. 

Ο καθεδρικός ναός χτίστηκε το 1320 και συνδυάζει γαλλική γοτθική αρχιτεκτονική με 

γερμανικά στοιχεία. Καταστράφηκε, όμως, κατά τη διάρκεια των Χουσιτικών Πολέμων. 

Επισκευάστηκε στο τέλος του 17ου και στις αρχές του 18ου αιώνα, γεγονός που του έδωσε 

το χαρακτηριστικό μπαρόκ-γοτθικό στιλ του διάσημου αρχιτέκτονα Γιαν Σαντίνι Άιχελ. 

 

         Το πιο ενδιαφέρον κτίριο είναι αναμφίβολα το Οστεοφυλάκιο. Η  Ρωμαιοκαθολική 

εκκλησία των Αγίων Πάντων του 14ου αιώνα είναι χτισμένη πάνω σε νεκροταφείο, όπου, 

σύμφωνα με τον θρύλο, είχε σκορπιστεί χώμα από τη Ιερουσαλήμ. Μετά την πανδημία της 

πανώλης το 1318, θάφτηκαν εδώ πάνω από 30.000 νεκροί. Στα τέλη του 15ου αιώνα, οι 

τάφοι αυτοί καταργήθηκαν. Τα οστά τοποθετήθηκαν στο κατώτερο τμήμα της εκκλησίας, 

όπου, σύμφωνα με τον  θρύλο, ένας μισότυφλος μοναχός τα συγκέντρωνε σε μεγάλες 

πυραμίδες το 1511. Στο εσωτερικό θα βρείτε τα πάντα κατασκευασµένα από ανθρώπινα 

οστά και κρανία.  

 

Ένα υπέροχο παράδειγμα γοτθικής αρχιτεκτονικής είναι το Vlašský dvůr (Ιταλικό 

δικαστήριο), το οποίο αποτελούσε την προσωρινή έδρα Τσέχων βασιλιάδων. Η πόλη 

διαθέτει μεγάλο αριθμό γοτθικών, αναγεννησιακών και μπαρόκ κτιρίων, που δημιουργούν 

μια παραμυθένια ατμόσφαιρα. Στη γύρω περιοχή αξίζει επίσης να εξερευνήσετε τις 

ιστορικές πόλεις Čáslav και Kácov. 
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Βίντεο:    https://www.youtube.com/watch?v=2FWd317QzXA 

Εικονική ξενάγηση:  www.shorturl.at/nsNP2 

UNESCO CZ:   www.shorturl.at/pAJKP 

UNESCO ORG:  https://whc.unesco.org/en/list/732/ 

 

 
Autor: Libor Sváček 
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