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Mνημεία της UNESCO στην Τσεχική Δημοκρατία -   

 Προσκυνηματικός ναός του Αγίου Ιωάννη του Νέπομουκ 

στη Zelená hora 
 

Στην καρδιά των υψηπέδων της Βοημίας-Μοραβίας, ανάμεσα σε δάση, βραχώδεις 

κορυφές και λίμνες, βρίσκεται η ιστορική πόλη Ζνταρ ναντ Σάζαβοου (Žďár nad 

Sázavou). Η ιστορία της συνδέεται στενά με την ίδρυση του τοπικού μοναστηριού των 

Κιστερκιανών το 1252 και αργότερα, με την ανέγερση του προσκυνηματικού ναού του 

Αγ. Ιωάννη του Νέπομουκ, ο οποίος εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας 

Κληρονομιάς της UNESCO το 1994 ως ένα από τα πιο σημαντικά μπαρόκ μνημεία της 

Τσεχικής Δημοκρατίας.  

 

Η κατασκευή του ναού κοντά στη Μονή Ζνταρ ξεκίνησε από τον τοπικό ηγούμενο 

Βάτσλαβ Βέϊμλουβα, μεγάλο θαυμαστή του Ιωάννη του Νέπομουκ, του τότε πιο 

δημοφιλούς Αγίου της Κεντρικής Ευρώπης. Η σχεδίαση του κτίσματος ανατέθηκε στον 

διάσημο αρχιτέκτονα Γιαν Σαντίνι Άιχελ, ο οποίος γεννήθηκε το 1677 στην Πράγα. Η 

εκκλησία καθαγιάστηκε το 1722, αλλά η ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών 

δεν πραγματοποιήθηκε πριν το 1740. 

 

   Η μπαρόκ γοτθική εκκλησία έχει την ασυνήθιστη κάτοψη ενός πεντάκτινου 

αστεριού, εμπνευσμένου από τον θρύλο του στέμματος των πέντε αστεριών, που 

εμφανίστηκε στο μέρος όπου πνίγηκε ο Ιωάννης ο Νέπομουκ. Το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό του θόλου είναι μια κόκκινη γλώσσα, η οποία αποτελεί άλλον έναν 

συμβολισμό αυτού του Αγίου. Σύμφωνα με τον θρύλο, κατά τη διάρκεια της αγιοποιήσης, 

ο τάφος του στον καθεδρικό ναό της Πράγας ανοίχθηκε και η γλώσσα του βρέθηκε μέσα 

στο κρανίο του. Λέγεται, μάλιστα, ότι  «επαναζωντάνεψε και κοκκίνισε». Αυτό το θαύμα 

αποδείκνυε ότι ο Ιωάννης βασανίστηκε λόγω ενός μυστικού εξομολόγησης . (Οι 

επιστημονικές έρευνες απέδειξαν ότι πρόκειται για ιστό του εγκεφάλου του, παρόλα αυτά, 

η διατήρησή του είναι το λιγότερο παράξενη και εκπληκτική). 

  

 Ο Ιωάννης ο Νέπομουκ, γεννημένος περίπου το 1345, ήταν σημαντικός 

εκκλησιαστικός αξιωματούχος που ήταν πολιτικά εμπόδιο για τον Βασιλιά Βένσεσλαβ Δ’. 

Η γυναίκα του βασιλιά, η Ζοφία, κατά τη διάρκεια της εξομολόγησής της, μοιράστηκε 

μαζί του μυστικά, τα οποία ο Ιωάννης δεν ήθελε να αποκαλύψει στον βασιλιά είτε για 

πολιτικούς, είτε για προσωπικούς λόγους. Συνελήφθη και βασανίστηκε σκληρά το 1393. 

Το σώμα του, αργότερα, ερρίφθη από τη Γέφυρα του Καρόλου στον ποταμό Μολδάβα. 

Πολλοί θρύλοι και μύθοι δημιουργήθηκαν γύρω από τη ζωή και το θάνατό του, 

μετατρέποντάς τον, με τον καιρό, σε μάρτυρα της Καθολικής Εκκλησίας και έναν από 

τους προστάτες των τσεχικών χωρών.  

 

   Κατά τη διάρκεια της εκδρομής σας στο Žďár nad Sázavou προτείνουμε να 

επισκεφθείτε το κάστρο του Žďár ή να κατευθυνθείτε προς την προστατευόμενη περιοχή 

των γύρω βουνών, μία από τις άθικτες οάσεις ήσυχης και καθαρής φύσης στην Τσεχική 

Δημοκρατία. Στη περιοχή μπορείτε επίσης να βρείτε το υπαίθριο μουσείο Βηθλεέμ 

Hlinsko και ερείπια των κάστρων Zubštejn και Dalečín μέσα από τα εκατοντάδες 

χιλιομέτρα μονοπατιών πεζοπορίας και ποδηλασίας. 
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Βίντεο:    https://www.youtube.com/watch?v=Vj4dKyZC8hk 

Εικονική ξενάγηση:  https://www.unesco-czech.cz/zdar-nad-sazavou/virtualni-

prohlidka/#page_start 

UNESCO CZ:   https://www.unesco-czech.cz/zdar-nad-

sazavou/predstaveni/#page_start 

UNESCO ORG: https://whc.unesco.org/en/list/690/ 

 

 
Autor: Libor Sváček 

 

 

mailto:ccathens@czech.cz
https://www.youtube.com/watch?v=Vj4dKyZC8hk
https://www.unesco-czech.cz/zdar-nad-sazavou/virtualni-prohlidka/#page_start
https://www.unesco-czech.cz/zdar-nad-sazavou/virtualni-prohlidka/#page_start
https://www.unesco-czech.cz/zdar-nad-sazavou/predstaveni/#page_start
https://www.unesco-czech.cz/zdar-nad-sazavou/predstaveni/#page_start
https://whc.unesco.org/en/list/690/


 

Tσεχικό Κέντρο Αθήνας 

Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας 

Γ. Σεφέρη 6, Παλαιό Ψυχικό, 154 52, Αθήνα 

T: +30 210 6715268   M: +420 737124933  M: +30 694 8868668  

Εmail: ccathens@czech.cz,  http://www.czechcentres.cz 

 
Bez autora 
 
 

 
Bez autora 
 

mailto:ccathens@czech.cz


 

Tσεχικό Κέντρο Αθήνας 

Πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας 

Γ. Σεφέρη 6, Παλαιό Ψυχικό, 154 52, Αθήνα 

T: +30 210 6715268   M: +420 737124933  M: +30 694 8868668  

Εmail: ccathens@czech.cz,  http://www.czechcentres.cz 

 
Autor: Jaroslav Mareš 
 

 
Autor: Pavel Frič 

mailto:ccathens@czech.cz

