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Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία 

– Η στήλη της Αγίας Τριάδας στο Όλομοουτς 
 

Στην καρδιά της πόλης Όλομοουτς, που αποτελεί το ιστορικό, πολιτικό, θρησκευτικό 

και μορφωτικό κέντρο της Μοραβίας (μαζί με την πόλη Μπρνο) στέκεται υπερήφανα η 

Στήλη της Αγίας Τριάδας. Πρόκειται για ένα υπέροχο μνημείο, το ψηλότερο του είδους 

του στα τσεχικά εδάφη, θαυμάσιο παράδειγμα του «μοραβικού μπαρόκ», του στυλ που 

χρησιμοποιήθηκε τον 18ο αιώνα στην Κεντρική Ευρώπη. Η στήλη συμβολίζει τη 

θρησκευτική αφοσίωση, την ευσέβεια και την ευλάβεια των κατοίκων του Όλομοουτς. Η 

μεγαλοπρεπής αυτή στήλη είναι το πιο πρωτότυπο έργο του Václav Render, του οποίου η 

πρωτοβουλία, μαζί με γενναιόδωρες δωρεές, επέτρεψαν την ανέγερσή του. 

 

Η κατασκευή της στήλης ξεκίνησε το 1716 και διήρκησε 38 χρόνια, έως το 

1754, όταν έγινε η καθαγίασή της παρουσία της Αυτοκράτειρας Μαρίας Θηρεσίας. Το 

κύριο μοτίβο της στήλης είναι ο εορτασμός της εκκλησίας και της χριστιανικής πίστης. Το 

μεγαλοπρεπές μνημείο έχει ύψος 32,2 μέτρα, συνδυάζει την αρχιτεκτονική, τον 

πολεοδομικό σχεδιασμό και τις περίπλοκες σκαλιστές διακοσμήσεις και στο ευρύτερο 

κάτω τμήμα του έχει διάμετρο 17 μέτρα (αρκετά για να φιλοξενήσει ακόμη και ένα 

μοναστήρι). Οι καλλιτέχνες της Μοραβίας, όπως ο Ondřej Zahner και ο Šimon Forstner, 

συνέβαλαν στο έργο με τα όμορφα θρησκευτικά γλυπτά τους.  

 

Η Στήλη της Αγίας Τριάδας ξεχωρίζει με τις διαστάσεις, τη μνημειακότητα και την 

αριστοτεχνική της. Ως εκ τούτου, το 2000, εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO. 

 

Η πόλη Όλομοουτς, η οποία ήταν ήδη από τον μεσαίωνα η έδρα της Αρχιεπισκοπής,  

προσφέρει στους επισκέπτες έναν μεγάλο αριθμό ιστορικών μνημείων και κτιρίων. 

Εκτός από τα 6 υπέροχα μπαρόκ σιντριβάνια με σπάνια γλυπτά, στην πόλη θα βρείτε το 

δημαρχείο με το αστρονομικό του ρολόι, το ρομανικό παλάτι των Πρεμυσλίδων, ναούς, 

παρεκκλήσια  και εκκλησίες, όπως την γοτθική εκκλησία του Αγ. Μαυρικίου, το κάστρο 

της πόλης ή το δεύτερο παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας, το Πανεπιστήμιο 

Πάλατσκι, το οποίο ιδρύθηκε από το τάγμα των Ιησουϊτών μοναχών το 1573 κ.ά. Το 

πιο σημαντικό μνημείο, αμέσως μετά τη Στήλη της Αγίας Τριάδας, είναι σίγουρα ο 

νεογοτθικός καθεδρικός ναός του Αγίου Βεντσέσλαου. Ο πύργος του έχει ύψος 100,65 μ. 

και είναι ο δεύτερος ψηλότερος εκκλησιαστικός πύργος στην Τσεχική Δημοκρατία.  

 

Aξίζει να επισκεφθείτε τον ζωολογικό κήπο του Όλομοουτς, που βρίσκεται στον 

Ιερό Λόφο (Svatý Kopeček). Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται και η Βασιλική της 

Επίσκεψης της Παναγίας, μια μπαρόκ εκκλησία προσκυνήματος, η οποία αποτελεί ένα 

ακόμη σημαντικό ορόσημο της πόλης. 

 

Video:    https://www.unesco-

czech.cz/olomouc/videogalerie/#page_start 

Virtuální prohlídka:  https://www.unesco-czech.cz/olomouc/prohlidka-mesta/ 

UNESCO ČR:   https://www.unesco-czech.cz/olomouc/predstaveni/ 

UNESCO ORG:  https://whc.unesco.org/en/list/859 
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