
Datum:    17. 5. 2013
Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013
Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350
Škola: Akademie ‐ VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou
Jméno autora: Mgr. Veronika Karlová
Název sady: Občanská nauka pro čtyřletý maturitní obor Sociální činnost
Název práce: Památky UNESCO ‐ prezentace
Předmět: Občanská nauka
Ročník: 3.
Studijní obor: 75‐41‐M/01 Sociální činnost
Časová dotace: 20 minut
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PAMPAMÁÁTKY UNESCOTKY UNESCO



►► Organizace spojených nOrganizace spojených náárodrodůů pro výchovu, vpro výchovu, věědu du 
a kulturu (United Nations Educational, Scientific a kulturu (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization) je jedna z organizacand Cultural Organization) je jedna z organizacíí
zazaččlenleněěných do systných do systéému OSN, ktermu OSN, kteráá se zabývse zabýváá
problematikou vzdproblematikou vzděělláávváánníí a va věědy, ochranou dy, ochranou 
lidských prlidských prááv, pv, pééččíí o svo svěětovtovéé kulturnkulturníí dděědictvdictvíí..

►► ČČeskoslovenskeskoslovenskáá republika patrepublika patřřila k zaklila k zakláádajdajííccíím m 
ččlenlenůům UNESCO, samostatnm UNESCO, samostatnáá ČČeskeskáá republika je republika je 
ččlenem od roku 1993.lenem od roku 1993.

Co je UNESCO?Co je UNESCO?



Seznam svSeznam svěětovtovéého dho děědictvdictvíí
UNESCOUNESCO

►► Na Seznamu svNa Seznamu svěětovtovéého dho děědictvdictvíí se nachse nacháázzíí kulturnkulturníí a a 
ppřříírodnrodníí pampamáátky celtky celéého svho svěěta (budovy, celta (budovy, celáá mměěsta, sochy, sta, sochy, 
obrazy, pobrazy, přříírodnrodníí parky, jezera apod.)parky, jezera apod.)

►► Na seznamu jsou zapsNa seznamu jsou zapsáány pouze pamny pouze pamáátky, ktertky, kteréé splsplňňujujíí
ppřříísnsnéé podmpodmíínky (napnky (napřř. jsou mistrovským d. jsou mistrovským díílem, jsou lem, jsou 
ddůůkazem o existenci vymizelkazem o existenci vymizeléé civilizace nebo tradice apod.)civilizace nebo tradice apod.)

►► V souV souččasnasnéé dobdoběě je na seznamu tje na seznamu téémměřěř 1000 polo1000 položžekek
►► V roce V roce 19751975 vstoupila v platnost vstoupila v platnost ÚÚmluva o ochranmluva o ochraněě

svsvěětovtovéého kulturnho kulturníího a pho a přříírodnrodníího dho děědictvdictvíí, podle , podle 
kterkteréé majmajíí smluvnsmluvníí ststááty povinnost zajistit oznaty povinnost zajistit označčeneníí, , 
ochranu, zachovochranu, zachováánníí a pa přřededáávváánníí kulturnkulturníího a pho a přříírodnrodníího ho 
dděědictvdictvíí ppřříšíšttíím generacm generacíímm



PamPamáátky UNESCO v tky UNESCO v ČČeskeskéé republicerepublice

V souV souččasnasnéé dobdoběě (rok 2013) je na Seznamu (rok 2013) je na Seznamu 
svsvěětovtovéého dho děědictvdictvíí zapszapsááno no 12 12 ččeských eských 
pampamáátek.tek.



1.1. Praha Praha –– historickhistorickéé centrumcentrum

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hradcany_karol_bridge_beehttp://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hradcany_karol_bridge_beentree.jpgntree.jpg

► na seznam zapsáno v roce 1992

► zahrnuje Pražský hrad, Hradčany, Malou Stranu 
včetně Karlova mostu, Staré Město s Josefovem 
(dochovaná část bývalého Židovského Města), Nové
Město, Vyšehrad 



2.2. TelTelčč –– historickhistorickéé centrumcentrum

►► na seznam zapsna seznam zapsáána v roce 1992na v roce 1992
►► zahrnuje historickzahrnuje historickéé centrum mcentrum měěsta obehnansta obehnanéé rybnrybnííky, ky, 

renesanrenesanččnníí zzáámek s parkem, nmek s parkem, náámměěststíí s renesans renesanččnníími a mi a 
baroknbarokníími domymi domy

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tel%C4%8D.jpg



3.3. ČČeský Krumlov eský Krumlov -- historickhistorickéé
centrumcentrum

►► na seznam zapsna seznam zapsáán v roce 1992n v roce 1992
►► zahrnuje historickzahrnuje historickéé centrum s hradem a zcentrum s hradem a záámkem, gotický mkem, gotický 

chrchráám sv. Vm sv. Víítata

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cesky_Krumlov_01.jpg



4.4. ŽďŽďáár nad Sr nad Sáázavou zavou –– PoutnPoutníí
kostel sv. Jana Nepomuckkostel sv. Jana Nepomuckéého ho 

na Zelenna Zelenéé hohořřee

►► na seznam zapsna seznam zapsáán v roce 1994n v roce 1994
►► postaven v 18. stoletpostaven v 18. stoletíí ve stylu baroknve stylu barokníí gotiky na ngotiky na náávrh vrh 

architekta Jana Blaarchitekta Jana Blažžeje Santinihoeje Santiniho--Aichla Aichla 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C5%BD%C4%8F%C3%A1r_nad_S%C3%
A1zavou_-_25.jpg



5.5. HistorickHistorickéé jjáádro Kutndro Kutnéé Hory Hory 
s chrs chráámem sv. Barbory a mem sv. Barbory a 

katedrkatedráála Nanebevzetla Nanebevzetíí Panny Panny 
Marie v SedlciMarie v Sedlci

►► na seznam zapsna seznam zapsááno v roce 1995no v roce 1995
►► gotickgotickéé pampamáátkytky

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kutna_Hora_CZ_St_Barbara_
Cathedral_front_view_01.JPG



6.6. LednickoLednicko--valtický arevaltický areááll

►► na seznam zapsna seznam zapsáán v roce 1996n v roce 1996
►► rozloha trozloha téémměřěř 300 km300 km22

►► zahrnuje novogotický zzahrnuje novogotický záámek, zahrady, mnomek, zahrady, množžstvstvíí romantických romantických 
staveb zasazených do krajiny s rybnstaveb zasazených do krajiny s rybnííkyky

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lednice_castle.jpg



7.7. KromKroměřěříížž –– arcibiskupský  arcibiskupský  
zzáámek a zahradymek a zahrady

►► na seznam zapsna seznam zapsáána v roce 1998na v roce 1998
►► vznik zvznik záámku souvismku souvisíí s olomouckým arcibiskupstvs olomouckým arcibiskupstvíím a m a 

biskupstvbiskupstvíímm
►► zahrada se rozklzahrada se rozklááddáá na 64 hektarechna 64 hektarech

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kv%C4%9Btn%C3%A1_zahrada_v_kv%C4%9
Btu.jpg



8.8. HolaHolaššovice ovice –– vesnickvesnickáá rezervacerezervace

►► na seznam zapsna seznam zapsáána v roce 1998na v roce 1998
►► zahrnuje komplex budov, postavených ve stylu tzv. zahrnuje komplex budov, postavených ve stylu tzv. 

selskselskéého baroka, kterho baroka, kteréé stojstojíí po obvodu obdpo obvodu obdéélnlnííkovkovéé nnáávsivsi

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hola%C5%A1ovice10.jpg



9.9. LitomyLitomyššl l –– zzáámek a zmek a záámecký mecký 
areareááll

►► na seznam zapsna seznam zapsáána v roce 1999na v roce 1999
►► renesanrenesanččnníí zzáámek z 16. stoletmek z 16. stoletíí je významný pje významný přředevedevšíším pro m pro 

zachovalzachovaléé arkarkáády a sgrafitovou výzdobu fasdy a sgrafitovou výzdobu fasáádd

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3
%A1mek_Litomy%C5%A1l_5.JPG

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_Litomy%C5%A1l.JPG



10.10. Olomouc Olomouc –– sloup Nejsvsloup Nejsvěěttěějjšíší
trojicetrojice

►► na seznam zapsna seznam zapsáán v roce 2000n v roce 2000
►► baroknbarokníí morový sloup z prvnmorový sloup z prvníí poloviny 18. stoletpoloviny 18. stoletíí

http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Holy_Trinity_in_Olomouc.jpg



11.11. Brno Brno –– vila Tugendhatvila Tugendhat

►► na seznam zapsna seznam zapsáána v roce 2001na v roce 2001
►► vila Tugendhat byla postavena v letech 1929vila Tugendhat byla postavena v letech 1929--1930 pro man1930 pro manžžele ele 

Tugendhatovy v BrnTugendhatovy v Brněě
►► autorem je  architekt  Ludwig Mies van der Rohe autorem je  architekt  Ludwig Mies van der Rohe 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_Tugendhat-20070429.jpeg



12.12. TTřřebebííčč –– žžidovskidovskáá ččtvrtvrťť a a 
bazilika sv. Prokopabazilika sv. Prokopa

►► na seznam zapsna seznam zapsáány v roce 2003ny v roce 2003
►► bazilika byla postavena ve 13. stoletbazilika byla postavena ve 13. stoletíí v romv romáánskonsko--gotickgotickéém stylum stylu
►► žžidovskidovskáá ččtvrtvrťť zahrnuje kolem 120 objektzahrnuje kolem 120 objektůů, , žžidovský hidovský hřřbitov pochbitov pocháázzíí ze ze 

17. stolet17. stoletíí

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Basilica_of_Saint_Procopius_in_T%C5
%99eb%C3%AD%C4%8D.jpg
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Všechny uveřejněné odkazy [cit. 17-05-2013] .

Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA (www.creativecommons.cz). 

Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na 
všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu.


