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Příloha č. 1 

Spolupráce UNESCO a Evropské komise 

Spolupráce UNESCO a Evropské komise 

Kategorie Vzdělání 

Název projektu Vzdělání pro všechny (EFA) 

Cíl 

- přímý dopad na kvalitu údajů pro vzdělávání, plánování, 

monitorování a hodnocení pro splnění cíle – Vzdělání 

pro všechny 

- ve zkratce - snahou bylo vybudovat statistické kapacity 

v jedenácti zemích  

Termín od května 2003 po dobu 42 měsíců 

Komu 

Asie - Bangladéš, Pákistán a Vietnam 

Afrika - Etiopie, Ghana, Guinea, Mauretánie, Niger, 

Spojené republiky Tanzanie a Uganda 

 Latinská Amerika – Honduras 

Název projektu: Vzdělávání pro sníţení uţívání drog 

Cíl 

- sníţit škody spojené s uţíváním drog v Asii a Karibiku 

tím, ţe přispěje ke sníţení poptávky určitou strategií 

- program je specificky zaměřen na prostředí, kde je násilí, 

zanedbávání, chudoba atd., coţ často vede k uţívání drog, 

alkoholu i sexuálnímu zneuţívání, prostituci a obchodu 

s lidmi, coţ má za následek vysoké riziko přenosu infekce 

HIV 

Termín srpen 2002 - červenec 2006 

Komu 
Indie, Kambodţa, Barbados, Dominikánská republika, 

Jamajka, Trinidad a Tobago 

Název projektu 
Program vzdělávání pro mimořádné události a obnovu 

(PEER) 

Cíl 

některé projekty financované EK:  

1. Integrovaný program pro posílení středního vzdělání 

(IPSOS) 

2. občanská výchova pro mír, demokracii a rozvoj 



 

 

v Somálsku 

3. tisk učebnic, další vzdělávání učitelů, jakoţ i hodnocení 

 a osvědčování pro základní vzdělávání v Somálsku 

(Evropské centrum pro vysoké školství - CEPES) 

Termín 2001 

Název projektu 
Regionální univerzitní síť pro správu a řízení vysokého 

školství 

Cíl 

1. integrovat univerzity a vysokoškolské orgány 

do stávajících evropských sítí 

2. rozvoj vysokoškolského vzdělávání a politiky, které jsou 

zaloţené na evropských normách a mezinárodních 

osvědčených postupech  

3. vytvořit národní a institucionální kapacity a dovednosti 

v oblasti vysokoškolského vzdělávání, strategické řízení 

a tvorby politiky 

4. podpora vytvoření a/nebo upevňování nových struktur 

a mechanismů finančního řízení na základě zásad 

univerzitní autonomie a odpovědnosti, dále podporovat 

vytvoření vazeb s občanskou společností a místním 

hospodářství 

Termín leden 2002 - 2004 

Komu 
Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Makedonie, 

Srbsko, Černá hora 

 

Kategorie Kultura 

Název projektu Staré Město Khan al Wakalat rehabilitace Nabrus 

Cíl 

1. ochrana kulturního dědictví Nabrus 

2. zhodnocení architektonických vlastnosti historického 

jádra města 

3. modernizace sluţeb 

4. zlepšení ţivotní úrovně obyvatel  

5. zlepšení turistických zařízení, stejně jako podpora 

soukromých investic a hospodářského růstu v dané oblasti 



 

 

Termín  není uveden 

Název projektu Ussher Fort: Obnova bašty a bývalé policejní stanice 

Cíl 

1. podpořit obnovu a rehabilitaci Ussher Fort, světové 

dědictví UNESCO 

 2. vytvořit přímé a nepřímé pracovní příleţitosti v této 

oblasti  

3 zvýšit povědomí a vzdělání o zachování kulturního 

dědictví, podporovat kulturu a identitu především mezi 

mladými lidmi 

Komu: Ghana 

 

Kategorie Věda 

Název projektu Avicenna: virtuální campus 

Cíl 

zaloţit síť univerzit, které se dělí o své zkušenosti 

a pedagogické inovace s 11-ti dalšími univerzitami ze zemí 

mimo EU a pomáhá jim, aby se stali účinnějšími 

poskytovateli vědeckých informací, jakoţ i informační 

a komunikační technologie. 

Termín listopad 2002 – 2006 

Spolupracují: 

Alţírsko, Kypr, Francie, Velká Británie, Egypt, Itálie, 

Jordánsko, Libanon, Malta, Maroko, Palestina, Španělsko, 

Sýrie, Tunisko a Turecko 

Název projektu: Integrovaný systém řízení tropických pralesů (ERAIFT) 

Cíl 

vyškolit specialisty (DESS & Ph.D) pro plánování 

a hospodaření s tropickými lesy na území prostřednictvím 

interdisciplinárního přístupu 

Termín prosinec 2005 - 2006 

Komu: Demokratická republika Kongo 

 

Kategorie Komunikace 

Název projektu Eurovize regionální výměny zpráv (ERNO) 

Cíl 
rozvíjet společnou produkci a výměnu mezi zaměstnanci 

zúčastněných subjektů televizního vysílání s ohledem 



 

 

na zaloţení osobních vztahů a vazeb mezi mediálními 

odborníky  - včetně novinářů, redaktorů a kameramanů,  

kteří byli odděleni po rozpadu bývalé Jugoslávie 

a východního bloku 

Spolupracují: 

- projekt je koordinován v Sarajevu a realizován 

ve spolupráci s finským vysíláním YLE 

- ERNO spojuje veřejnost vysílání z Albánie, Bosny 

a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, Maďarska, 

Makedonie, Slovinska, Srbska, Černé Hory a Rumunska 

Termín prosinec 2003 - konec projektu neuveden 

Název projektu Rozhlasové stanice na Národní Univerzitě ve Rwandě 

Cíl 
podpora zavedení prvních univerzit a obcí s rozhlasovou 

stanicí ve Rwandě 

Termín únor 2004 – 2007 

Komu: Rwanda 

Zdroj: www.whc.unesco.org, 2009; vlastní úprava 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 2 

České památky na seznamu UNESCO 

Praha 

Datum zápisu 4. 12. 1992, přiznána kritéria II., IV.,VI a  identifikační číslo C 616. 

Předmětem zápisu do Seznamu UNESCO je urbanistický celek historických městských částí: 

Praţský hrad, Hradčany, Malá Strana včetně Karlova mostu, Staré Město s Josefovem 

(dochovaná část bývalého Ţidovského Města), Nové město a Vyšehrad i jejich jednotlivé 

památky. 
1
 

Praţský hrad – byl budován déle neţ tisíc let. Svým významem, rozlohou 

i architekturou předčil všechna panská sídla v Čechách. Význam hradu zůstal zachován 

po celou tuto dlouhou dobu. Bylo to místo korunovací českých králů a symbolizovalo českou 

státnost. 
1 

Malá strana – zaloţil v podhradí ve 13. století Přemysl Otakar II. jako druhé město 

praţské, kde mezi chrámy vyniká sv. Mikuláš. Společné dílo Kryštofa Dientzenhofera a jeho 

syna Kiliána Ignáce. Na Malé Straně při úpatí hradního návrší, vystavěly své paláce 

šlechtické rody např. původně renesanční palác Smiřický nebo první monumentální stavba 

praţského baroka Valdštejnský palác, dnes sídlo senátu. Romantickým koutem Malé Strany 

je ostrov Kampa mezi Vltavou a mlýnským náhonem Čertovkou. Malá Strana je bludištěm 

křivolakých uliček, zákoutí, výklenků a průchodů. Dále se na Malé Straně nachází zahrady 

např. Ledeburská, Pállfryovská, Kolovratská, Fürstenberská a nejkrásnější Vrtbovská. 

Hradčany – třetí praţské město, vzniklo za Jana Lucemburského jako poddanské. 

Rozkládalo se kolem Hradčanského náměstí. Jeho území nechal Karel IV. Rozšířit 

o Pohořelec, Strahov a Petřín. Rudolf II. je povýšil na svobodné královské město. Jednou 

z dominant je Strahovský klášter. Původní areál je povaţován za naši největší románskou 

stavbu. Vyhořel a získal novou gotickou tvář. Unikátem je klasicistní Strahovská knihovna 

s 900 000 svazky. K nejvzácnějším patří Kosmova a Dalimilova kronika. Dalšími stavbami 

jsou např. monumentální Černý palác, Schwarzenberský palác a Loretánské svatyně. 
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Český Krumlov 

Datum zápisu 4. 12. 1992, číslo identifikace C 617, přiznané kritérium IV.  

Hrad – zbudovali na nepřístupné skále Vítkovci. Gotický hrad nechal v 16. stol 

přestavět na renesanční zámek Vilém z Roţmberka. Později jej přestavil Jan z Eggenbergu 

do barokního stylu, jeho synovec A. F. Schwarzenberg jej uvedl do podoby, kterou známe 

dnes. K druhému největšímu zámeckému komplexu v ČR (po Praţském hradu) patří čtyřicet 

budov soustředěných kolem pěti nádvoří a zámecké zahrady. Mezi více neţ 300 místnostmi 

zámku vyniká barokní jídelna, loţnice, obrazárna, maškarní sál zdobený malbami malíře 

J. Lederera z roku 1748. Dominantou Krumlova je původně gotická válcová věţ z poloviny 

13. století, dnes v renesanční úpravě. Raritou města je barokní divadlo ze 17. století, jakých 

se na světě zachovalo jen několik. Toto divadlo nebylo nikdy poškozeno ani modernizováno.
2
 

Chrám Sv. Víta – trojlodní chrám je typickou stavbou roţmberské pozdní gotiky. 

Latrán - pod zmiňovaným hradem vzniklo podhradí – dnešní Latrán (slovo latinského 

původu, které vyjadřuje polohu po straně zámku) vznikalo od 13. století současně s hradem. 

V 15. století se zde začaly stavět nové domy a část navazující na Latrán dostala název Nové 

Město. Mezi významné stavby Latránu patří dva kláštery a vdovské sídlo Anny z Roţmberka. 

Český Krumlov je jedinečný díky mnoţstvím a hodnotou svých stavebních památek 

zasazených do krásné přírody, čímţ navozuje okouzlující atmosféru. Pozici druhého 

nejznámějšího a nejnavštěvovanějšího historického města v ČR odpovídá i bohatý kulturní 

ţivot.  

Telč – historické jádro města 

Datum zápisu: 4. 12. 1992, identifikační číslo C 621, přiznané kriterium I., IV.  

Telč byla r. 1180 osada na českomoravském pomezí. Tato původní osada s panským 

sídlem a farním kostelem, jehoţ románská věţ se dochovala dodnes, leţela v jiţní části 

dnešního města. Původně pozdně gotický hrad se nalézal ve východní části dnešního zámku 

kolem malého nádvoří. Zachariáš z Hradce přistoupil v letech 1546 – 1580 k zásadní 

přestavbě, která změnila hrad v luxusní renesanční zámek, jehoţ interiér zdobí nádherné 

kazetové stropy. Nejkrásnější z nich najdeme ve zlatém sále, kde jsou dřevořezby pozlacené. 

Představují většinou postavy antických boţstev a bájných hrdinů. Také rytířský sál 

je vyzdoben nádherným stropem s kosočtvercovými kazetami. Stěny jsou bohatě zdobeny 
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erby a obrazy majitelů zámku. Patřila mezi ně i Kateřina z Valdštejna, proslulá bílá paní. 

Výstavbu zámku zakončila kaple Všech svatých s bohatou renesanční výzdobou. 
3
 

Půdorys města byl určen rybníky a opevněním. Do města se vstupovalo branami – 

Malou, Velkou a Horní. Naprostým originálem bylo náměstí. Gotické domy s úzkými 

parcelami byly po poţárech přestavěny renesančně a vyzdobeny bohatými štíty, sgrafity 

a malbami na fasádách, které jsou dokladem tvůrčího ducha italských a domácích mistrů. 

Baroko obohatilo rozlehlý prostor náměstí plastikami, mariánským sloupem a projevilo 

se také úpravami fasád domů na náměstí. Jedinečný vzhled měšťanských domů na náměstí 

je dán rytmem renesančních a barokních průčelí domů s gotickými jádry. 

Telč patří podobně jako např. Český Krumlov mezi města, jejichţ vývoj postupoval 

po vymření mocného rodu Roţmberků jen pomalu. Jejich jádra tak zůstala zachována jako 

ukázky goticko–renesančního urbanismu, jen s nevelkými zásahy v pozdějších dobách. Telč 

s mimořádně hodnotným zámkem a jedinečně dochovaným náměstím patří k našim 

nejkrásnějším historickým městům. 
3
 

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Ţďáru nad Sázavou 

Datum zápisu: 17. 12. 1994, identifikační číslo C 690, přiznané kriterium IV. 

Stavbu poutního kostela na návrší nad ţďárským cisterciáckým klášterem z let 1719 – 1722 

objednal opat Václav Vejmluva. Unikátní architektonické dílo centrálního půdorysu 

na principu pěticípé hvězdy je vrcholným a nepochybně i nejosobitějším dílem J. B. 

Santiniho-Aichla v jedinečném slohu barokní gotiky. Autor zde vytvořil originální 

architekturu světové úrovně. Sloţitá hvězdná symbolika a tvarová konstrukce se vymyká 

běţným dobovým uměleckým normám a představám, je příkladem tvůrčího ducha 

v architektonické tvorbě podmíněné hlubokým spirituálním programem. Symbolické číslo pět 

připomíná pět hvězd, které podle legendy svítily kolem hlavy Jana Nepomuckého, kdyţ 

zahynul mučednickou smrtí. Areál poutního kostela obklopuje okruţní ambit s pěti kaplemi 

a pěti branami. 

Kutná Hora - historické jádro města s Chrámem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie 

v Sedlci 

Datum zápisu: 9. 12. 1995, identifikační číslo C 732, přiznaná kritéria II., IV.  
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       Kutná Hora byla kdysi druhým nejvýznamnějším a nejbohatším městem Českého 

království hned po Praze. Kutnohorskou zvláštností jsou gotické měšťanské domy, v nichţ 

se dochovala vysoká podloubí s lomenými oblouky. V tzv. Kamenném domě je umístěna 

expozice kultury a ţivota v Kutné Hoře 17. – 19. století. Je to snad nejkrásnější zachovaný 

pozdně gotický dům v celé naší republice. Výjimečnou památkou je také gotická Kamenná 

kašna. Dominantou města jsou dva gotické kostely – sv. Jakuba a sv. Barbory. Roku 1308 

se začal stavět chrám sv. Barbory, zřejmě za účasti Jana Parléře - syna proslulého Petra 

Parléře. Velkolepá stavba trojlodi (později upraveného na pětilodní) byla katedrálním typem 

s věncem kaplí kolem chóru. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (dnes městská část) 

byl zaloţen ve 12. století jako klášterní svatyně zdejšího cisterciáckého kláštera. Iniciátorem 

vzniku klášterního komplexu byl biskup Jindřich Zdík. V souladu s předpisy řádu neměl 

chrám věţ ani barevná okna. Vyznačoval se strohostí směřující k duchovním hodnotám. 

Přesto však i zde vznikla cenná architektura s originálně řešeným závěrem, který kombinuje 

katedrální půdorys s věncem kaplí a halový typ kostela se skrytým opěrným systémem. 

Ze 14. století pochází gotický čtyřkřídlý Vlašský dvůr. Někdejší mincovna prošla 

za vlády Václava IV. radikální přestavbou a změnila se ve dvoupatrový palác 

s reprezentačními sály. Přistavěla se kaple s nádherným arkýřem a věţ. Pod kaplí byla 

za okovanými dveřmi královská pokladnice. Ve Vlašském dvoře byl vydán v roce 1409 

Dekret kutnohorský, Zikmund odtud řídil křiţácká vojska proti husitům, uskutečnila se zde 

volba českého krále Vladislava II. Jagelonského. 

1.1.1 Lednice - Valtice, kulturní krajina zámeckých areálů 

Datum zápisu: 7. 12. 1996, identifikační číslo C 763, přiznaná kriteria I., II., IV. 

Rovinaté území Lednicko-valtické kulturní krajiny v povodí řeky Dyje na jiţní 

Moravě, patří svým rozsahem a kvalitou k nejvýznamnějším krajinářským dílům v České 

republice a je ojedinělé i ve světovém měřítku. Tomuto kraji dominuje vápencový masiv 

Pálavy s hradem Děvičky. Četné archeologické nálezy dokládají, ţe tato oblast patřila 

k prvním osídleným oblastem u nás.  

Vývoj vlastního areálu můţeme datovat od 13. století. Sedm století tu vládli 

Lichtenštejnové, kteří nechali vystavět svá reprezentativní sídla i řadu dalších staveb 

a rozsáhlými úpravami krajiny vybudovat celý systém parků, zahrad, alejí, vodních toků 

a ploch zakomponovaných do idealizované zemědělské krajiny. Vzniklo grandiózní 

krajinářské dílo na ploše 270 ha, pro které bychom v celé střední Evropě těţko našli obdobu.  



 

 

Dnešní konečný vzhled pochází z období romantismu. Patří k vrcholným dílům 

barokní architektury a tvoří spolu s kostelem charakteristickou dominantu uplatňující 

se i v dálkových pohledech. Lednický zámek byl v polovině 19. století přestavěn 

v novogotickém slohu. Z této doby pochází i pozoruhodná stavba zámeckého skleníku. 
4
 

V dálkových pohledech se uplatňují romantické stavby a pavilony, krajinnou 

dominantou je exotický minaret. Parky jsou vybudovány u obou rezidenčních zámků 

a po březích rybníků mezi Lednicí a Valticemi. 
4 

Valtický zámek – tehdy ještě hrad, zaloţili pasovští biskupové. Později se gotický hrad 

stal rodovým sídlem Lichtenštejnů. K prvním významným zásahům do krajiny patřilo 

zaloţení lednických rybníků v 15. století. O století později následovala renesanční přestavba 

hradu na zámek. Zámecký komplex tehdy tvořilo deset křídel kolem tří nádvoří a gotická věţ. 

V 18. století vznikla zámecká kaple, jízdárna a byla zaloţena francouzská zahrada. Stavební 

vývoj ukončilo vybudování divadla ve vrcholně barokním stylu. Výsledkem byla velkolepá 

barokní rezidence působící jako novostavba, na níţ nejsou starší vývojové fáze patrné. Jan VI. 

nechal na návrší nad Valticemi, tehdy na hranici Moravy a Rakouska, vystavět monumentální 

Kolonádu se čtyřmi sochami v římském oděvu, v borových lesích směrem k Břeclavi vítězný 

oblouk Rendez-vous a směrem k Lednici zámeček Belvedér. Radikální změna zámku 

proběhla v 19. století, kdy raně barokní architektura zanikla a nahradila ji romantická 

novostavba v módním gotickém stylu. Vrcholným uměním truhlářů dokazuje interiérová 

výzdoba zámku. Z jednoho kmene je například vyřezáno točité schodiště v zámecké 

knihovně. Na obloţení, kazetové stropy a další interiérové detaily se pouţíval kavkazský 

a kanadský ořech či modřín. 

Lednický park – začal budovat Jan VI. z Lichtenštejna v 16. století. Vytvořil 

manýristickou zahradu s pravidelně řezanými poli dělenými geometrickou sítí cest. 

Vybudoval fontány, vodotrysky, rybníčky, bludiště a jeskyně. K. Eusebius nechal zahradu 

upravit ve stylu francouzského baroka. Přibyly okrasné stromy, keře a drobné plastiky. Na 

severovýchodě navázala na zahradu obora s hvězdicí osmi alejí, v jejich průsečíku stál 

letohrádek. Kníţe J. V. Vavřinec zahájil v 18. století úpravu parku v duchu klasicismu. 

Vznikly lesíky a louky tvořící idealizovanou krajinu. Centrem parku byla zalesněná 

osmiúhelníková Hvězda – letohrádek, uprostřed byl přestavěn na chrám Slunce. Novou 

dominantou se stal šedesátimetrový vyhlídkový minaret. Stěny zdobí arabské texty z koránu. 

Nové stavby vznikly i v okolí rybníků mezi Lednicí a Valticemi. V jejich ose byl postaven 
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Hraniční zámeček a tři altány. Vznikl Apollónův chrám s motivy z řeckých bájí. Další, 

Rybniční zámeček slouţil ke shromaţďování lovců vodního ptactva. Přes rybník se z něj 

otvírala pohledová osa s dominantou půlkruhové kolonády Tři Grácií. 
5
 

Návštěva Lednicko–valtického areálu je velmi silným záţitkem, avšak za tímto 

okouzlením je mimořádná píle náročná nejen odborně, ale i finančně, proto se od zápisu mezi 

nejcennější světové památky doufá, ţe nadále pomůţe jejímu zdárnému chodu. 

Kroměříţ - zahrady se zámkem 

Datum zápisu: 2. 12. 1998, identifikační číslo C 860, přiznaná kritéria II., IV. 

 

           Vypálení města Švédy roku 1643 si vyţádala v druhé polovině 17. století rozsáhlou 

stavební obnovu, která zahájila nový rozkvět. Zaslouţil se o něj biskup Karel Liechtenstein – 

Kastelkorn. Na místě, kde dříve stál hrad, nechal vybudovat raně barokní zámek s vlastním 

opevněním a vodními příkopy. V té době vznikla obrazárna, knihovna, gymnázium, 

kanovnické domy a obě zámecké zahrady. 

Podzámecká zahrada má 60 ha, v 19 stol. byla upravena z francouzského stylu 

na anglický romantismus s přistavěním čínského pavilonu. Blízkost řeky Moravy umoţnila 

obohatit kompozici o vodní plochy a systém kanálů. V Pompejské kolonádě z roku 1846 byly 

umístěny busty přivezené z Pomejí. V zahradě nyní roste 48 druhů jehličnatých a 153 druhů 

listnatých stromů 

Květnatá zahrada – unikátní památka zahradního umění s 233 m dlouhou arkádovou 

kolonádou, s letohrádkem, kašnami, dalšími stavbami a sochařskou výzdobou. Zachovala 

se ve vzácně autentické podobě z rozhraní manýrismu a raného baroka, patří proto mezi 

historické zahrady evropského významu.  

Na kroměříţském zámku pobývala řada vynikajících osobností. Z nádherných 

interiérů jmenujme alespoň Sněmovní sál (původně Velká jídelna), Poradní sál s galerií 

portrétů olomouckých biskupů a arcibiskupů a Trůnní sál vyzdobený dvěma stovkami 

cenných obrazů starých mistrů.  
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V seznamu UNESCO je sice zapsán unikátní komplex zámku a obou zahrad, 

mimořádnou hodnotu těchto památek však umocňuje i jejich harmonické zasazení 

do prostředí historického města s bohatou kulturní tradicí 

Holašovice - historická vesnice 

Datum zápisu: 2. 12. 1998, identifikační číslo C 861, přiznaná kritéria II., IV. 

Holešovice leţí 15 km západně od Českých Budějovic, v nejjiţnějším cípu stavebního okruhu 

tzv. Hlubockých blat, která se rozkládají v krajině rybníků mezi Hlubokou a Českými 

Budějovicemi. Působivý urbanistický celek obce s rozlehlou obdélnou návsí o rozloze 

210 x 70 m, lemovanou souvislou řadou usedlostí, představuje jedinečný soubor tradiční 

jihočeské lidové architektury ve stylu selského baroka. 
6
 

Selské baroko charakteristické pro oblast jiţních Čech se vyznačuje zlidovělými prvky 

baroka, rokoka a klasicismu, uţitými zejména na průčelním domovním štítu. Holešovické 

selské baroko vznikalo v letech 1840 – 1880. Lidoví zedníci, malíři a štukatéři se často mezi 

sebou předháněli, kdo vyzdobí průčelí domu nejkrásnější barevnou fasádou se štukovými 

ornamenty. Dnes uţ se dá těţko určit, který mistr vyzdobil ten který dům. Štíty mají typické 

trojhranné nebo obloukové tvary. Velmi často se tu objevuje tzv. voluta (spirálovitý motiv). 

Ve štítech domů byly také často umístěny štukové rámečky pro svaté obrázky nebo niky pro 

sošky.  

Uprostřed holešovické návsi stojí kaple sv. Jana Nepomuckého se zvonicí, postavená 

v roce 1755. Uprostřed návsi byla také kovárna, ze které je dnes hasičská zbrojnice. 

Čtyřstrannou náves lemuje dvaadvacet vedle sebe řazených usedlostí z kamene a hlíny. Kaţdý 

statek nese jméno podle původního majitele, např. U Fenclů, U Filipů. 

V roce 1975 zde točil reţisér Václav Kašlík filmovou verzi opery Prodaná nevěsta. 

Zámek Litomyšl 

Datum zápisu: 1. 12. 1999, identifikační číslo C 901, přiznaná kritéria II.,IV.  

Velkolepá pernštejnská rezidence je hodnotná především tím, ţe její renesanční architektura 

přizpůsobující italský sloh klimatickým podmínkám střední Evropy dochovala ve výjimečné  

čistotě bez pozdějších přestaveb. Autorem projektu z roku 1568 byl Giovanni Battista Aostalli 

de Sala, stavbu však dokončil Ulrich Aostalli. Do roku 1573 vzniklo západní křídlo 
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s nádvorní arkádou, štíty a sgrafitovou výzdobou. Pak následovala stavba kaple a přestavba 

spojovacího a východního křídla. Zároveň se budovala i zahrada, kterou ozdobila mramorová 

kašna. Hlavní zámecká budova je pravoúhlý blok uzavírající dvě nádvoří. Interiéry 

se zachovaly většinou v rokokovém, empírovém, biedermeierovském i klacisistním stylu 

s cennými kusy dobového nábytku, sbírkami keramiky a porcelánu míšeňského či vídeňského 

a s mnoha obrazy významných českých, rakouských a německých malířů. 
7
 

Mezi zajímavosti Litomyšle patří, ţe se v zámeckém pivovaře v roce 1824 narodil 

Bedřich Smetana, je zde umístěna stylizovaná expozice jeho rodného bytu.  

Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice 

Datum zápisu: 2. 12. 2000, identifikační číslo C 3599,  přiznaná kritéria I., IV. 

Dominantou Olomouce je chrám sv. Václava, který ve 12. století zaloţil kníţe Svatopluk. 

Z původně románské baziliky se chrám postupně měnil na gotické trojlodí, přibyl gotický 

ambit a kaple sv. J. Křtitele. Dnešní podoba je však výsledkem novogotické přestavby. 
7 

Podnět ke stavbě monumentálního sloupu s oválnou vnitřní kaplí na centrálním 

náměstí v Olomouci dal v roce 1715 kamenický mistr Václav Render, který také zpočátku 

práce sám financoval. Sloup je koncipován jako oslava triumfu katolické církve a křesťanské 

víry. Uvnitř 35 m vysokého sloupu se nachází oválná kaple. Na sloupu s jeho velkolepou 

sochařskou výzdobou pracovali výhradně významní moravští mistři (V. Render, F. Sattler, O. 

Zahner a další). Dílo zdobí 18 soch světců v nadţivotní velikosti, 12 reliéfů apoštolů, reliéfy 

Vítězství, Naděje a Lásky a soubor andělů – světlonošů. Vrchol korunuje sousoší Nejsvětější 

Trojice, k němuţ se vznáší skupina Nanebevzetí Panny Marie. Tato díla byla vytvořena 

z pozlacené mědi. Jde o největší seskupení barokních soch v jedné skulptuře ve střední 

Evropě. Jeho vysvěcení a slavnostnímu odhalení byla přítomna císařovna Marie Terezie. 

Sloup Nejsvětější Trojice, jedno z nekrásnějších sousoší svého druhu vůbec, tvoří 

se šesti barokními kašnami (Caesarovou, Herkulovou,Neptunovou, Jupiterovou, Nerourovou 

a Tritonů) a mariánským sloupem jedinečně dochovaný soubor, který je památkou 

evropského významu. 
7 

 

                                                 
7
 DVOŘÁČEK, P. České památky UNESCO. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 160 s. 



 

 

Brno – Vila Tugendhat 

Rok zápisu: 2001, přiznaná kritéria II., IV. 

První moderní památku v České republice zařazenou do Seznamu světového 

kulturního dědictví UNESCO nalezneme na jízdní Moravě, v Brně. Odborníci ji řadí 

k nejvýznamnějším obytným stavbám 20. století ve světovém měřítku. Funkcionalistická 

stavba pro manţelé Tugendhatovy je výtvorem německého architekta Ludwiga Mies van der 

Rohe. Stavba z let 1929 – 30 byla vybudována na mírně svaţitém terénu. Majitelé ji uţívali 

do roku 1938, kdy byli nuceni uprchnout před nacisty. Od roku 1980 je vila v majetku města 

Brna. 
8
 

Bílá stavba obdélného půdorysu je příkladem nového pojetí interiéru i celkové 

dispozice na principu jednoprostorového bezchodbového domu s ocelovým skeletem. Hlavní 

obytný prostor je členěn pouze náznakově kulisovými stěnami na jednotlivé funkční části – 

knihovnu s pracovnou, společenský sál, jídelnu. Do zahrady se vchází velkými okny, jejichţ 

skla lze zasunout do pouzder v podlaze. Pohledově se uplatňuje nejvyšší loţnicové podlaţí 

s terasami, kdo kterého se vstupuje z ulice. 

Třebíč – Ţidovská čtvrt a Bazilika sv. Prokopa 

Zapsáno na Seznam Světového dědictví v roce 2003, přiznaná kritéria II., III. 

Třebíčská ţidovská čtvrť se 123 domy patří mezi evropské unikáty. Zachovaný 

historický půdorys, mnoţství stavebních stylů a vynalézavost ve vyuţití prostoru spolu 

s architektonickými detaily staveb dokreslují originální kolorit památky. 

Ţidovský hřbitov s téměř třemi sty náhrobky (nejstarší z roku 1625) patří 

k nejrozsáhlejším u nás. Basilika sv. Prokopa se řadí ke skvostům středověkého církevního 

stavitelství. Původní románsko – gotická stavba byla renovována v 18. a ve 20. století. Stavba 

je charakteristickým příkladem tzv. přechodného stylu, kdy do pozdně románské dispozice 

pronikají prvky gotického tvarosloví. Vynikající úroveň má chrámová předsíň se vstupním 

portálem. Pozoruhodná je také románská krypta, ţebrová osmidílná klenba a gotické nástěnné 

malby z druhé poloviny 13. století v sakristii. 

 

 

                                                 
8
 DVOŘÁČEK, P. České památky UNESCO. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008. 160 s.  

 



 

 

Příloha č. 3 

Mapa znázorňující umístění sloupu Nejsvětější Trojice v 

Olomouci 

 

Zdroj: http://whc.unesco.org/en/list/859/documents/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 4 

Fotografie Čestného sloupu Nejsvětější Trojice 

 

Zdroj: http://www.unesco-ic.cz/pic/trojice.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha č. 5 

Podpořené projekty v roce 2008 

Číslo 

priority 
Ţadatel Název projektu 

Výše 

přidělené 

dotace 

Celkové 

náklady 

1 Obec Jankov 
Zpracování management plánu VPR 

Holašovice 
387 000 430 000 

1 Město Telč Management plán Telč - 1. etapa 70 000 289 940 

3 
PhDr. Aleš 

Pospíšil 
Obrazové prameny města Kutné Hory 168 000 240 025 

3 

Římskokatolická 

farnost Kutná 

Hora - Sedlec 

Multidisciplinární průzkum katedrály 

Nanebevzetí P. Marie v Sedlci 
458 500 653 373 

3 
NPÚ, ú.o.p. v 

Telči 

Zelená hora - poutní kostel sv. Jana 

Nepomuckého - dokumentace stavby 
370 000 750 150 

3 
Ing. Martin 

Dvořák 

Nové moţnosti pro dokumentaci a 

prezentování nejcennějších památek dědictví 

národa pomocí technologie 3D scanování 

1 320 000 1 895 000 

2 
NPÚ, ú.o.p. v 

Brně 

Zámek a krajina (Informační systém státního 

zámku Valtice) 
675 000 753 598 

2 
Lázně 

Luhačovice, a.s. 

Označení objektů v Luhačovicích  - na 

území nominovaném k zápisu na Seznam 

UNESCO 

280 000 nerealizováno 

2 
České dědictví 

UNESCO 
Památky UNESCO na "ministriádách" 350 000 500 000 

2 Město Telč Město Telč - památka UNESCO 203 000 289 940 

2 
NPÚ, ú.p. v 

Praze 

Netradiční formy prezentace památek 

UNESCO dětem a mládeţi - Workshop 

zaměřený na tvorbu didaktických programů 

pro památky UNESCO  

210 000 299 900 

2 Město Třebíč 
Naučná stezka v ţidovské čtvrti a překlady 

textů náhrobků 
253 160 372 801 

2 
NPÚ, ú.o.p. v 

Telči 

Propagace zámku a historického centra 

města Telč 
420 160 601167 

2 
NPÚ, ú.o.p. v 

Telči 

Zelená hora - poutní kostel sv. Jana 

Nepomuckého - prezentace a propagace 

klenotu barokní gotiky 

675 000 750 151 

2 
Hlavní město 

Praha 

Prezentace a propagace historického jádra 

Prahy - výroba kopií propagačních předmětů 

(filmové dokumenty na DVD, mapy) 

420 000 627 236 

2 
Klub UNESCO 

Kroměříţ 

Kroměříţské zahrady a Arcibiskupský 

zámek deset let po zápisu na seznamu 

kulturního a přírodního dědictví UNESCO 

105 000 278 064 

2 
Muzeum města 

Brna 

"Materiality" - mezinárodní symposium - 

sborník přednesených odborných příspěvků 

(Ludwig Mies van der Rohe - vila 

Tugendhat) 

540 000 797 223 

2 
Hortus 

Moraviae o.s. 
Naučná stezka Podzámeckou zahradou 80 000 119 001 

2 

Masarykovo 

muzeum v 

Hodoníně 

Velkomoravské Mikulčice, podpora a rozvoj 

sluţeb návštěvníkům areálu a expozic 

Slovanské hradiště 

v Mikulčicích, NKP 

413 300 657 719 



 

 

2 
Lázně 

Luhačovice a.s. 

Výstava "Promenáda u Slanice", prezentace 

území a historických budov v Luhačovicích 

nominovaných k zápisu na Seznam 

UNESCO 

100 160 231 719 

2 
Statutární město 

Olomouc 

Publikace - Sloup Nejsvětější Trojice v 

Olomouci 
1 025 500 1 462 898 

2 
České dědictví 

UNESCO 

Zvukový průvodce "o všech památkách 

UNESCO na všech památkách UNESCO" 
3 574 575 3 976 309 

2 PRO MUZEUM 
Paláce 1. republiky na nábřeţí Vltavy, Praha 

památka UNESCO 
960 000 1 760 000 

2 Ing. Libor Teplý 

České dědictví - památky zapsané na 

Seznamu světového dědictví UNESCO v 

České republice 

1 200 000 1 989 122 

2 
Hlavní město 

Praha 

Seminář Trvale udrţitelná správa 

historických měst Evropy 
189 000 231067 

2 KRAJINAK o.s. 
Virtualizační metody při ochraně a propagaci 

památek 
447 000 666 861 

2 
Hortus 

Moraviae o.s. 

Kníţecí holdování - holdování zámku a 

zahradám 
260 600 372 876 

2 
NPÚ, ú.o.p. v 

Kroměříţi 
Monografie a průvodci Kroměříţí 550 000 789 624 

2 

RNDr. Milena 

Blaţková - 

MEDIA IN 

Poznej světové dědictví UNESCO 345 100 506 082 

2 
GEMA ART 

GROUP a.s. 

Dokumentární film - rekonstrukce chrámu 

svaté Barbory 

v Kutné Hoře 

323 821 510 201 

2 
1. Dejvická spol. 

s r. o. 

Památky UNESCO v České republice - 

vydání reprezentační knihy s doprovodným 

projektem 

500 000 884 879 

1 

Biosférická 

rezervace Dolní 

Morava, o. p. s.  

Podpora péče o Lednicko-valtický areál na 

jiţní Moravě, zapsaný jako Lednice-Valtice 

Natural Landscape 

do Seznamu světového dědictví 

642 000 714 086 

2 

Archeologický 

ústav AV ČR 

Brno 

Terénní výzkum v Mikulčicích - cizojazyčná 

publikace 
481 000 550 829 

Zdroj: www.mkcr.cz, vlastní úprava 

  



 

 

Příloha č. 6 

Podpořené projekty v roce 2009 

Číslo 

priority 
Ţadatel Okres Název projektu 

Celkové 

náklady 

projektu 

Schválená 

dotace 

1 Obec Jankov 
České 

Budějovice 

Zpracování II. etapy 

management plánu VPR 

Holašovice (UNESCO) 

320 000 224 000 

1 Město Telč Jihlava 
Management plán Telč - 

II. etapa 
90 000 63 000 

1 Město Terezín Litoměřice Pevnostní město Terezín 390 000 273 000 

1 Město Třebíč Třebíč 

Management plán pro 

ţidovskou čtvrť, ţidovský 

hřbitov a baziliku sv. 

Prokopa -  

1. etapa 

358 000 250 000 

1 
Město Český 

Krumlov 

Český 

Krumlov 

Zpracování management 

plánu pro historické 

centrum města Český 

Krumlov - 1. fáze: 

zpracování podkladů 

a úvodní analýzy 

300 000 210 000 

1 
NPÚ, ú.o.p. v 

Kroměříţi 
Kroměříţ 

Management plán 

památky UNESCO - 

zahrady a zámek 

Kroměříţ 

345 100 235 000 

3 
Ing. Martin 

Dvořák 

Hlavní 

město 

Praha 

Pouţití technologie 

přesného 3D scanování 

pro dokumentaci 

a prezentování vybraných 

památek UNESCO 

1 120 000 392 000 

3 
NPÚ, ú.o.p. v 

Telči 
Jihlava 

Zelená hora - poutní 

kostel sv.  

J. Nepomuckého - II. 

etapa dokumentace 

stavby 

544 451 380 000 

3 

Univerzita Jana 

Evangelisty 

Purkyně  

Ústí nad 

Labem 

Historické plochy 

veřejných komunikací 

a dvorů pevnostních 

objektů Velké pevnosti 

Terezín 

560 000 390 000 

3 

Archeologický 

ústav AV ČR, 

Brno, v.v.i. 

Brno-město 

Říční ramena 

v Mikulčicích. Obnova 

a zpracování 

dokumnetace 

archeologického 

výzkumu řečišť kolem 

velkomoravského hradu 

892 000 245 000 

3 
NPÚ, ú.o.p. v 

Kroměříţi 
Kroměříţ 

Archeologická evaluace 

historických 

ikonografických pramenů 

Květné zahrady 

v Kroměříţi 

270 000 189 000 



 

 

3 

Národní hřebčín 

Kladruby nad 

Labem, s.p. 

Pardubice 

Současnost NH 

v Kladrubech nad Labem 

jako odkaz minulosti 

a příslib i závazek pro 

budoucnost 

200 000 140 000 

2 
České dědictví 

UNESCO 
Svitavy 

Památky UNESCO 

především výtvarně 
1 984 780 936 000 

2 
ŘKF Kultná 

Hora - Sedlec 
Kutná Hora 

300 let katedrály 

Nanebevzetí P. Marie 

v Sedlci 

745 000 401 000 

2 
Hlavní město 

Praha 

Hlavní 

město 

Praha 

Sborník odborných 

metodických materiálů 
150 000 105 000 

2 
Univerzita 

Pardubice 
Pardubice 

Seminář sgrafita 16. - 20. 

století s ohledem 

na fasádu litomyšlského 

zámku 

154 200 101 000 

2 
PhDr. Aleš 

Pospíšil 
Kutná Hora 

Obrazové prameny města 

Kutná Hora - 

2. etapa 

390 000 273 000 

2 
NPÚ, ú.o.p. v 

hl. m. Praze 

Hlavní 

město 

Praha 

Monografie E-Book: 

Pamětní desky na Starém 

Městě praţském 

100 000 70 000 

2 
Muzeum města 

Brna 
Brno-město 

Vila Tugendhat - Sběrný 

dokumentační projekt: 

sběr, vyhodnocení, 

technická 

a výtvarná úprava 

archivních a soudobých 

materiálů fotografických, 

filmových 

a fonetických  

685 000 480 000 

2 FOIBOS, a.s. 

Hlavní 

město 

Praha 

Světové památky 

UNESCO v ČR 
1 827 600 639 000 

2 Město Litomyšl Svitavy 
Litomyšl - velký příběh 

malého města 
1 300 000 850 000 

2 
NPÚ, ú.o.p. v 

Kroměříţi 
Kroměříţ 

Historické zahrady 

a parky jako součásti 

soudobé městské krajiny 

280 000 194 000 

2 NPÚ, ú.p. 

Hlavní 

město 

Praha 

Průsečíky evropských 

inspirací - otisk antiky 

v českých a moravských 

památkách UNESCO 

(prezentace památek 

inspirovaných antickou 

literaturou a mytologií 

prostřednictvím 

divadelních forem) 

500 000 150 000 

2 NPÚ, ú.p. 

Hlavní 

město 

Praha 

Památky na Seznamu 

světového dědictví 

UNESCO - informační 

publikace zaměřené 

na širší veřejnost 

a mladou generaci 

140 000 80 000 

2 
GEMA ART 

GROUP, a.s. 

Hlavní 

město 

Praha 

Dokumentární film - 

rekonstrukce chrámu 

svaté Barbory v Kutné 

Hoře 

510 200 178 000 



 

 

2 

MEDIA IN 

RNDr. Milena 

Blaţková 

Hlavní 

město 

Praha 

Poznej světové dědictví 

UNESCO 
300 000 210 000 

2 

Michal Tůma / 

Nakladatelství 

Fotomida 

České 

Budějovice 

Výstava fotografií Český 

Krumlov genius loci, 

Maškarní sál tajemný 

200 000 140 000 

2 

NPÚ, ú.o.p.v 

Českých 

Budějovicích 

České 

Budějovice 

Konference a kniha 

"Český Krumlov: 

od rezidenčního města 

k památce světového 

kulturního dědictví" 

700 000 400 000 

2 FRMOL, s.r.o. 

Hlavní 

město 

Praha 

Rodinné zlato 860 686 600 000 

2 PRO MUZEUM 

Hlavní 

město 

Praha 

Paláce 1. Republiky 

v historickém jádru Prahy 
915 000 640 000 

2 

Masarykovo 

muzeum v 

Hodoníně 

Hodonín 

Velkomoravské 

Mikulčice (libreto 

a tvorba nové expozice, 

propagace 

a podpora rozvoje sluţeb 

návštěvníkům 

slovanského hradiště 

v Mikulčicích) 

806 000 514 000 

2 
Hlavní město 

Praha 

Hlavní 

město 

Praha 

Mezinárodní konference: 

revitalizace Staroměstské 

radnice a okolí – 

moţnosti 

a limity 

460 000 260 000 

2 
Hlavní město 

Praha 

Hlavní 

město 

Praha 

Seminář Střešní krajina 

jako součást urbanistické 

scény ve vztahu 

k nebezpečí zániku 

identity historických měst 

200 000 140 000 

2 
České dědictví 

UNESCO 
Svitavy 

Památky UNESCO 

si propagaci zaslouţí 
404 285 283 000 

1 

Biosférická 

rezervace Dolní 

Morava, o. p. s. 

Břeclav 

Podpora péče o Lednicko-

valtický areál (LVA) 

na jiţní Moravě, zapsaný 

jako Lednice-Valtice 

Cultural Landscape 

na Seznam světového 

dědictví UNESCO 

714 000 365 000 

Zdroj:www.mkcr.cz, vlastní úprava 

  



 

 

Příloha č. 7a  

Ţádost o poskytnutí dotace z programu Podpora pro památky 

UNESCO 

1. Název projektu (stručný a výstiţný) 

 

 

2. Priorita podle Zásad pro poskytování dotací z Programu 

 

 

3. Údaje o ţadateli 

Název žadatele: (název nebo obchodní firma nebo u fyzické osoby jméno a příjmení, titul, 

 v souladu s údaji v předloţených dokladech a s údaji v registru ekonomických subjektů ČSÚ 

- http://dw.czso.cz/rswj/dotaz.jsp) 

Právní forma žadatele: 

 

 

Adresa žadatele: 

Obec:                                                                 PSČ:  

Část obce:  

Ulice:                                                                 čp.:                              č. or.:  

Telefon/fax/e-mail: 

www: 

 

IČ: DIČ: 

Rodné číslo:  

 

Statutární zástupce: (u právnické osoby) 

Jméno a příjmení, titul, funkce: 

Adresa: 

Telefon/fax/e-mail: 

 



 

 

Příloha č. 7b 

Kontaktní osoba: 

Jméno a příjmení, titul: 

Adresa: 

Telefon/fax/e-mail/: 

 

Popis hlavní činnosti žadatele: 

 

Údaje o celkových příjmech a výdajích žadatele v předcházejícím kalendářním roce:  

(platí pouze pro právnické osoby) 

 

Bankovní spojení: 

Majitel účtu: Číslo účtu: 

Bankovní instituce: Směrový kód banky: 

 

4. Financování projektu (v Kč) 

Celkové náklady projektu: 

 

Celková výše požadované dotace (částka musí být zaokrouhlena na celé tisíce): 

 

Předpokládané zdroje financování projektu (v %): 

Dotace ze státního rozpočtu  

Kofinancování žadatele  

Dotace ze strukturálních fondů EU  

Dotace z krajských prostředků  

Dotace z obecních prostředků  

Jiné zdroje  

Příjmy vzniklé realizací projektu  

 

5. Písemný souhlas ţadatele se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 



 

 

Příloha č. 7c 

 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

uvedených v této ţádosti, jejích povinných přílohách, v rozhodnutí o poskytnutí dotace 

ze státního rozpočtu  a  při plnění povinností z něho plynoucích. Dále souhlasím se zařazením 

do databáze poskytovatele dotace a se zveřejněním identifikačních údajů a výše dotace 

na internetových stránkách Ministerstva kultury ČR. 

 

V………………….……dne……………………… 

 

                                                                                                                 podpis, razítko 

 

6. Závěrečné prohlášení 

 

Prohlašuji, ţe jsem osoba odpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost 

a pravdivost údajů uvedených v této ţádosti a ve všech jejích přílohách. 

 

V……………………….dne………………. 

 

                                                                                                               podpis, razítko 

 

7. Seznam povinných příloh k ţádosti 

 

Příloha č. 1 - Doklad osvědčující právní existenci ţadatele, a to dle typu ţadatele 

Příloha č. 2 - Kopie dokladu o ustanovení statutárního orgánu;  

Příloha č. 3 - Doklad o zřízení bankovního účtu;  

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o vypořádání závazků ke státu, včetně sociálního a 

zdravotního pojištění (tiskopis přiloţený k ţádosti); 

Příloha č. 5 – Popis projektu (tiskopis přiloţený k ţádosti); 

Příloha č. 6 - Poloţkový rozpočet projektu (tiskopis přiloţený k ţádosti). 

 

Přílohy k ţádosti musí být očíslovány a seřazeny podle předepsaného pořadí!! 

 



 

 

Příloha č. 7d 

 

Příloha č. 4 k ţádosti 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

 

 

Prohlašuji tímto, ţe fyzická / právnická osoba 

jméno / název …………………………………………………………………………………... 

adresa / sídlo ……………………………………………………………………………………. 

IČ : ……………...DIČ : ……………… 

případně jiná identifikace subjektu (ČOP, č. pasu, datum narození ) ………………………….. 

 

  - nemá v době podpisu tohoto prohlášení u místně příslušného finančního úřadu, 

okresní správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven ţádné nesplacené závazky 

po lhůtě splatnosti 

- nemá v době podpisu tohoto prohlášení ţádné závazky po lhůtě splatnosti vůči 

státním fondům, přičemţ za závazky vůči státním fondům se povaţují závazky vůči Fondu 

národního majetku, Státnímu fondu ţivotního prostředí, Pozemkovému fondu, zdravotním 

pojišťovnám a Celní správě, za vypořádání nelze povaţovat posečkání dluţných závazků 

 

Osoba níţe podepsaná prohlašuje, ţe je oprávněna učinit toto prohlášení a je 

si vědoma moţných právních důsledků, zamlčí-li nějakou skutečnost nebo uvede-li 

nepravdivý údaj.  

 

 

V ………………  dne ………………2010.  

  

                           

 

              …………………………………… 

                    (jméno, podpis, funkce)



 

 

Příloha č. 7e 

Příloha č. 5 k ţádosti 

 

Popis projektu 

 

 

1. Název projektu: 

 

 

2. Priorita projektu podle Zásad pro poskytování dotací z programu: 

 

 

3. Místo realizace projektu: 

Obec: 

Kraj: 

 

4. Osoba odpovědná za realizaci projektu: 

Jméno a příjmení, titul: 

Kontaktní údaje (adresa, telefon, fax, e-mail): 

 

5. Odborný garant projektu   

 

 

6. Obdobné projekty, které ţadatel realizoval v předcházejících 5 letech: 

Rok Název projektu 
Popis projektu (max 10 

slov) 

Garant 

projektu 

Celkové 

náklady/ 

dotace (v Kč) 

Zdroj 

dotace 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 



 

 

Příloha č. 7f 

7. Představte krátce výchozí situaci (připravenost), potřebu a obsah projektu: 

 

 

8. Cílové skupiny projektu: 

 

 

9. Cíle projektu: 

 

 

10. Plánované výsledky (výstupy) projektu: 

 

 

11. Budoucí záměry projektu, případně etapy (u víceletých projektů): 

 

 

12. Partneři projektu: 

 

 

13. Časový harmonogram: 

Zahájení realizace projektu: Ukončení realizace projektu: 

 

 

Rozpis jednotlivých fází projektu: 

 

 



 

 

Příloha č. 7 g 

Příloha č. 6 k ţádosti 

 

Poloţkový rozpočet projektu na rok 2010 

 

Výdaje                                                                                                                                     Kč 

Osobní náklady  

z toho: mzdy  

z toho: ostatní osobní náklady  

Zákonné pojištění  

Náklady na dopravu  

z toho: cestovné  

Nájemné  

Materiál  

Propagace  

Provozní náklady  

Jiné náklady  

Součet  

 

 

 

Příjmy                                                                                                                                      Kč 

Dotace ze státního rozpočtu 

 

 

Kofinancování ţadatele  

Dotace ze strukturálních fondů EU  

Dotace z krajských prostředků  

Dotace z obecních prostředků  

Jiné zdroje  

Sponzorské dary  

Vstupné, kursovné a jiné   

Příjmy z prodeje a jiné  

Součet   

Zdroj: www.mkcr.cz 



 

 

Příloha č. 8 

Návštěvnost v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. - 4. čtvrtletí 2009 

 

 
Hosté Přenocování 

Průměrný 

počet 

přenocování 

Průměrná  

doba  

pobytu  

(dny) 

celkem 
index 

2009/2008 

z toho  

nerezidenti 
celkem 

index 

2009/2008 

z toho  

nerezidenti   

Česká republika 12 105 287 94,3 6 081 244 36 934 558 94,0 17 880 519 3,1 4,1 

v tom kraje: 
        

Hl. m. Praha 4 346 079 94,7 3 803 518 11 243 453 92,4 10 176 343 2,6 3,6 

Středočeský 641 105 96,4 152 961 1 708 385 94,6 383 946 2,7 3,7 

Jihočeský 923 715 98,7 284 541 2 878 787 97,4 660 298 3,1 4,1 

Plzeňský 479 705 98,4 148 113 1 427 011 98,5 347 209 3,0 4,0 

Karlovarský 660 560 97,1 453 106 4 150 202 93,2 2 995 922 6,3 7,3 

Ústecký 336 324 91,8 108 486 971 319 86,2 275 040 2,9 3,9 

Liberecký 675 722 96,0 172 916 2 461 759 101,2 660 830 3,6 4,6 

Králové-hradecký 839 451 93,0 234 167 3 217 133 95,0 873 061 3,8 4,8 

Pardubický 337 698 93,6 50 413 974 152 92,0 132 176 2,9 3,9 

Vysočina 366 298 92,5 51 305 924 960 93,5 111 892 2,5 3,5 

Jihomoravský 1 046 234 88,2 352 018 2 070 949 90,1 604 645 2,0 3,0 

Olomoucký 392 483 92,0 85 417 1 443 812 93,7 184 348 3,7 4,7 

Zlínský 458 405 92,2 65 185 1 557 318 92,6 179 587 3,4 4,4 

Moravskoslezský 601 508 94,0 119 098 1 905 318 98,8 295 222 3,2 4,2 

Zdroj: www.czso.cz, 2010; vlastní úprava 

 

 

 

 


