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Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία -  

Παλάτι Λίτομυσλ   

 
 

Το Παλάτι Λίτομυσλ (Litomyšl) είναι το σημαντικότερο αναγεννησιακό μνημείο 

στην Τσεχική Δημοκρατία. Βρίσκεται στην Ανατολική Βοημία, περ. 160 χλμ. από την 

Πράγα και 90 χλμ. από το Μπρνο. Αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα αψιδωτού παλατιού 

ιταλικού τύπου, που χρονολογείται από το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Παρά τις 

μεταγενέστερες δομικές αλλαγές, το εξωτερικού του παλατιού παρέμεινε σχεδόν ανέγγιχτο 

από την Αναγεννησιακή εποχή και οι μοναδικές σγκραφίτο διακοσμήσεις του, όπως και οι 

προσόψεις των αετωμάτων, έχουν υψηλή αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική αξία. Ως εκ 

τούτου, εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO το 1999. 

  

Το παλάτι χτίστηκε από τον Vratislav του Pernstejn, ο οποίος κατείχε το αξίωμα 

του Ανώτατου Καγκελάριου. Οι εργασίες άρχισαν το 1568 και διήρκησαν 22 χρόνια. 

Υπό την επίβλεψη του Giovanni Battista Aostalli de Sala και του αδελφού του, χτίστηκε 

ένα παλάτι με ασύμμετρη διάταξη, με τέσσερις πτέρυγες και τρεις ορόφους. Στη δυτική 

πτέρυγα, μια διώροφη τοξωτή γκαλερί φιλοξενεί το νεοκλασικό θέατρο του 18ου αιώνα, 

άριστα διατηρημένο με την αρχική του διακόσμηση, με αυθεντικό αμφιθέατρο και  

σκηνική τεχνολογία. Στην ανατολική πτέρυγα, βρίσκεται ένα παρεκκλήσι. Οι 

περισσότεροι εσωτερικοί χώροι χρονολογούνται από τα τέλη του 18ου αιώνα και 

χαρακτηρίζονται από μία μεταγενέστερη μπαρόκ και νεοκλασική διακόσμηση με 

αναγεννησιακή βάση. 

 

Μεταξύ των βοηθητικών δομών του παλατιού ξεχωρίζει το ζυθοποιείο, όπου 

γεννήθηκε ο Μπέντριχ Σμέτανα, ένας από τους διασημότερους Τσέχους συνθέτες. 

Χτίστηκε αρχικά ως παράρτημα του παλατιού, οπότε διακοσμήθηκε επίσης με σγκραφίτο 

(φακελόμορφα) σχέδια. Ωστόσο, μετά την πυρκαγιά του 1728, ανακατασκευάστηκε 

σύμφωνα με τα σχέδια του διάσημου Τσέχου αρχιτέκτονα F. M. Kaňka. Στην αυλή του 

παλατιού διοργανώνεται κάθε χρόνο προς τιµήν του Σμέτανα φεστιβάλ παραδοσιακής 

µουσικής που φέρει το όνοµά του. Στους χώρους του παλατιού ανήκει επίσης το αγγλικό 

πάρκο και ο γαλλικός κήπος. 

 

Ο Μπέντριχ Σμέτανα δεν είναι η μόνη εξέχουσα προσωπικότητα που κατοικούσε 

στο Λίτομυσλ. Εδώ έζησε, για παράδειγμα, και ο Ζντένεκ Κόπαλ, ένας διάσημος 

αστρονόμος, σύμφωνα με τους χάρτες του οποίου οι αστροναύτες της αποστολής 

Απόλλων εξερεύνησαν το φεγγάρι. Σήμερα, το γλυπτό ενός «δυαδικού αστεριού» κοσμεί 

το σημείο όπου έστεκε το σπίτι οπού γεννήθηκε. 

 

Σε κοντινή απόσταση από το Λίτομυσλ βρίσκονται άλλα δύο μνημεία της 

UNESCO. Στα νότια θα βρείτε την ιστορική πόλη Žďár nad Sázavou, με τον 

Προσκυνηματικό ναό του Αγίου Ιωάννη του Νέπομουκ σε σχήμα αστεριού και στα δυτικά 

το Εθνικό Ιπποτροφείο στο Kladruby nad Labem, ένα από τα παλαιότερα ιπποτροφεία 

στον κόσμο.  
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Βίντεο:    https://www.youtube.com/watch?v=gLau39B9BT0 

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

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

UNESCO ORG:                     https://www.unesco-czech.cz/litomysl/predstaveni/ 
 

 
 
 

 
 
Πηγή φωτογραφιών: Εθνικό Ινστιτούτο Μνημείων,  web: www.npu.cz,  
https://www.zamek-litomysl.cz/cs/fotogalerie 
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