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Příloha 1: Části Českého Krumlova zapsané v seznamu Světového dědictví UNESCO 

Státní hrad a zámek Český Krumlov – Původně se jednalo o gotický hrad ze 13. století, který 

byl přestaven v 16. století na renesanční zámek a později následně v barokní úpravě dokončen 

v 18. století. První zmínka o městě Český Krumlov je právě spojena s pýchou tohoto 

středověkého města. Je zde zaznamenán tehdejší majitel hradu Vítek. Právě rod Vítkovců 

zbudoval tento poklad Českého Krumlova na nepřístupné skále. Dominantu zámku tvoří 

zejména původně gotická válcová věž, která byla časem upravena do dnešní renesanční 

podoby. Do zámeckého areálu spadá 40 budov a palácových stavení, které jsou soustředěné 

kolem pěti nádvoří a zámecké zahrady. Zámecký areál, který patří k nejrozsáhlejším 

komplexům ve střední Evropě, je tvořen dvěma hlavními komplexy. Prvním z nich je Dolní 

hrad, který zaujímá první a druhé nádvoří zámku. Druhým hlavním komplexem je Horní hrad 

zaujímající třetí a čtvrté nádvoří. Přestavbu gotického hradu na renesanční zámek v 16. století 

má na svědomí převážně Vilém z Rožmberka. 

Nechal též pozměnit areál před zámkem, 

spojil Horní a Dolní hrad a postavil konírnu či 

oboru s kamennou kašnou. Během vlády rodu 

Eggenbergů došlona zámku k barokním 

úpravám. Zajímavostí je barokní zámecké 

divadlo s původními kulisami a inventářem, 

které nebylo nikdy poškozeno ani přestavěno 

do modernější podoby. Také k areálu přičlenili 

obdélnou zahradu a spojili ji Plášťovým mostem se zámkem. V této zahradě se dnes vyjímá 

tímto rodem v barokním slohu vybudovaný letohrádek Bellarie, který byl rokokově 

přestavěný posledními majiteli zámku z rodu Schwarzenbergerů. Tento rod také postavil v 

zahradě jízdárnu a kaskádovou Neptunovu fontánu. V zámeckém komplexu nalezneme 

přibližně 300 pokojů a sálů, obsahující sbírky cenných mobiliářů a vzácných tapisérií. Mezi 

skvosty patří zejména zámecká obrazárna, Rožmberský pokoj, kaple sv. Jiří, maškarní sál či 

Gobelínový pokoj se sbírkou Schwarzenberských znakových tapisérií. [2,97,98]  

Jedním ze symbolů města je i ojedinělé otáčivé hlediště pro divadlo v otevřené krajině. 

Tento slavný unikát vzniknul ke konci padesátých let 20. století a je zasazený do po staletí 

vytvářeného zámeckého lesoparku s letohrádkem Bellarie. Kvůli tomu reálně hrozí vyškrtnutí 

Českého Krumlova ze Seznamu světového dědictví. Jedním z řešení je, že otáčivé hlediště 

může v zámecké zahradě zůstat pouze za předpokladu, že bude změněna jeho konstrukce. [21] 

Obr. Př. 1.1. Krumlovský zámek v noci   Zdroj: [100] 
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Latrán – Je podhradí, které se nachází na levém břehu protáhlého skalního ostrohu pod 

dnešním zámkem na severovýchodě Českého Krumlova. Toto podhradí vznikalo současně 

s tehdejším hradem, který byl později přestaven do dnešní zámecké podoby, ve 13. století. 

Jeho tvar a rozlohu určoval terén, který byl omezený tokem řeky Vltavy. V podhradí 

vyrůstaly především příbytky drobných řemeslníků a obchodníků. V průběhu 15. století se 

zde začaly budovat nové domy a tato navazující část dostala název Nové Město. Mezi 

významné stavby podhradí patří zejména dva kláštery minoritů, klarisek a bekyň, vdovské 

sídlo Anny z Rožmberka a bývalý Kostel sv. Jošta. Latrán je spojen s další historickou částí 

Českého Krumlova Vnitřním Městem dřevěným Lazebnickým mostem, ze kterého je 

překrásný pohled na zámecký komplex. [2,97]  

 

Vnitřní Město – Nachází se na protějším břehu od zámeckého areálu a čtvrtí Latrán. 

Rozprostírá se na poloostrově obtékajícím řekou Vltavou a vzniklo o něco později než Latrán 

ve 13. století. Jádrem této historické části je 

obdélníkové náměstí Svornosti s původně gotickou 

Novou radnicí, která prošla renesanční přestavbou, 

kašnou s barokním morovým sloupem a několika 

gotickými či renesančními domy. Mnohé z těchto 

domů mají dodnes původní gotické rysy, 

renesanční sgrafita s ornamentálními nebo 

figurálními motivy, barokní štíty či empírové 

fasády. Tato čtvrť je tudíž celosvětově jedinečným 

architektonickým dokladem dob dávno minulých, neboť se zde nachází v nezměněné podobě 

zachovalé gotické, renesanční a v menší míře také barokní městské domy. Dominantou této 

historické části i celého Českého Krumlova je nicméně nepřehlédnutelný Kostel sv. Víta. [97] 

 

Kostel svatého Víta – Společně se zámkem patří k dominantám Českého Krumlova a je jeho 

protiváhou. Jedná se o původně raný gotický kostel ze 14. století, který byl v dalším století 

přestavěn do podoby mohutné pozdně gotické trojlodní stavby, kde síťová klenba uvnitř této 

impozantní stavby patří k nejstarším v Evropě. Právě zde se nachází hrobka majitele zámku, 

který na něm provedl mnoho úprav, Viléma z Rožmberka. [99] 

Obr. Př. 1.2. Kostel sv. Víta  Zdroj: [101] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/KrumlovKostel.jpg
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Příloha 2: Části Kutné Hory zapsané v seznamu Světového dědictví UNESCO 

Vnitřní Město – Městská část tvořící historické jádro města 

v centru Kutné Hory. Nachází se tu mnoho nejvýznamnějších 

památek města patřících do městské památkové rezervace, které 

byly následně zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO. 

Dominantami této části jsou chrám svaté Barbory, kostel svatého 

Jakuba Staršího nebo též tvrz Hrádku z gotického období. Mezi 

další významné památky z této doby patří Kamenný dům, kostel 

Matky Boží na Náměti, Kamenná kašna, Sakturinovský dům a 

zejména Vlašský dvůr s mincovnou, kde se razily pražské groše. 

I když už v době baroka věhlas města značně pohasínal, 

vznikaly zde neustále jedinečné památky jako Jezuitská kolej, 

klášter svatého Voršily či kostel svatého Jana Nepomuckého. [102] 

 

Chrám svaté Barbory – Jedna z dominant Kutné 

Hory, která je monstrózním gotickým dílem 

evropské architektury. Začal se stavět díky napjatým 

vztahům mezi Kutnou Horou s Prahou a nevznikl tak 

na popud církevních institucí, ale na iniciaci 

bohatých kutnohorských měšťanů. Chrám může 

směle konkurovat též i katedrále sv. Víta v Praze, což 

může být zapříčiněno faktem, že na stavbě chrámu se 

podílel i syn architekta této pražské dominanty Jan Parléř. Velkolepá stavba trojlodí (později 

pětilodní) katedrálního typu s věncem kaplí kolem chóru, si vyžádala velké finanční zdroje. 

Proto musela být stavba víckrát přerušena a budována pod dohledem významných architektů 

mistra Hanuše, Matyáše Rejska a Benedikta Rejta v rámci dalších století. Na záchranu objektu 

byl v 19. století chrám restaurován a dostavěn Josefem Mockerem a Ludvíkem Lábnerem. 

Jméno chrámu bylo odvozeno od sv. Barbory, která je patronkou horníků, což je vzhledem 

k historii Kutné Hory, jakožto bývalého hornického města symbolické. [2] 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Tato stavba navazuje na výstavbu areálu cisterciáckého kláštera a 

jeho klášterní svatyně z 12. století v dnešní části Kutné Hory zvané Sedlec. Svou podobu kostel získal 

ze začátku 18. století a je výsledkem barokní gotiky Jana Blažeje Santiniho a Pavla Ignáce Bayera. [2]  

 Obr. Př. 2.1. Chrám sv. Barbory  

 Obr. Př. 2.2.  Kostel Nanebevzetí Panny Marie a 

svatého Jana Křtitele  

Zdroj: [103] 

Zdroj: [104] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Kutna_Hora_CZ_St_Barbara_Cathedral_front_view_02.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/Kutna_Hora-Sedlec_cathedral_012.jpg
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Příloha 3: Části Prahy zapsané v seznamu Světového dědictví UNESCO 

Hradčany – Jedná se o městskou čtvrť Prahy, která vznikla jako třetí pražské město za vlády 

Jana Lucemburského ve 14. století. Nachází se tady několik proslulých pražských památek 

jako Pražský hrad, Strahovský klášter, Schwarzenberský palác či Pražská Loreta (Kostel 

Narození Páně). [2] 

 

Pražský hrad – Tento impozantní hradní komplex je dominantou města a i symbolem Prahy, 

který je poznávacím znakem města pro cizince z různých zemí po celém světě. Je sídlem 

stávajícího prezidenta České republiky a v dřívějších dobách býval sídlem českých knížat i 

králů. Tyčí se na skalnatém ostrohu nad Vltavou a dodává tak městu jeho majestátnost. 

Pražský hrad byl budován déle než 1000 let a jeho výstavbu započal v 9. století první 

historicky doložený kníže Bořivoj z rodu Přemyslovců. Svoji současnou barokní podobu 

Pražský hrad dostal až v 18. století za vlády Marie Terezie z dynastie Habsburků. Ke 

komplexu patří kromě jiných památek zejména 

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Bazilika sv. 

Jiří, Klášter sv. Jiří, Letohrádek královny Anny, Starý 

královský palác a Zlatá ulička. V katedrále sv. Víta, 

která byla dokončena až v roce 1929, jsou uloženy 

České korunovační klenoty. Ty v minulosti souvisely 

s konáním korunovačních slavností v pozdně 

gotickém Vladislavském sále Pražského hradu. Nejen 

proto je komplex Pražského hradu symbolem české státnosti. Tento komplex je totiž také 

největším hradním komplexem nejen v České republice, ale i na světě. [2] 

 

Malá Strana – Městská čtvrť, původně známá jako Menší Město pražské, ležící na levém 

břehu Vltavy, vznikla ve 13. století v podhradí za vlády Přemysla Otakara II. jako druhé 

pražské město. Mezi malostranskými chrámy vyčnívá nejvíce Kostel sv. Mikuláše se svojí 

typickou zelenou měděnou kupolí, která se také mnohým vybaví při vzpomínce na Prahu. 

V dalším malostranském kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského je uloženo 

Pražské Jezulátko Dále se tady nachází několik paláců šlechtických rodů jako Valdštejnský 

palác nebo palác Smiřických. Zajímavostí je také umělý ostrov Kampa situovaný mezi řekou 

Vltavou a mlýnským náhonem Čertovkou. Pro turisty bývá často lákadlem 63,5 m vysoká 

Petřínská rozhledna, která nabízí jedinečný pohled na Prahu. [2] 

Obr. Př. 3.1. Pražský hrad a noc  Zdroj: [109] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Saint_Vitus_Cathedral,Prague,night.jpg


2 
 

Staré Město – Jedná se o další historickou městskou čtvrť, která je nejstarší a zároveň, co se 

týče památek nejhojnější z celé Prahy, kde písemné důkazy o jejím osídlení lze nalézt 

dokonce už v 9. století. Rozprostírá se na pravém břehu Vltavy a bylo to první pražské město. 

Jádrem historického centra Prahy je Staroměstské náměstí, které je častým terčem turistů. Na 

Staroměstském náměstí lze navštívit mnoho známých památek v čele se Staroměstskou 

radnicí a tlukoucím srdcem Prahy – Pražským orlojem. Na Staroměstském náměstí se ještě 

nachází další vyhledávané památky jako Pomník mistra Jana Husa, Dům U Kamenného 

zvonu nebo Týnský chrám (Kostel Matky Boží před Týnem), kde jsou uchovány ostatky 

dánského astronoma jménem Tycho Brahe. Dalšími významnými památkami mimo 

Staroměstské náměstí jsou zejména Anežský klášter, Betlémská kaple, Rudolfinum či Prašná 

brána, která je jedním ze symbolů města. Jednou z nejznámějších atrakcí Prahy je bezpochyby 

Karlův most. Tento gotický most býval součástí historické královské cesty vedoucí až ke 

Katedrále sv. Víta a je druhým nejstarším mostem v České republice. Most spojuje Staré 

Město s Malou Stranou. Návštěvníky z celého světa 

láká svými jedinečnými sochami, které se při vzniku 

mostu ve 14. století za vlády Karla IV. z rodu 

Lucemburků ještě nenacházeli, a které byly na most 

postupně přidávány v dalších stoletích. [2,105] 

 

Josefov – Je to nejmenší pražská městská čtvrť, která 

je obklopena ze všech stran Starým Městem. Právě zde 

se nachází pražské Židovské Město a do roku 1850 byla tato historická část Prahy známá pod 

tímto názvem. V dřívějších dobách, kdy bylo široké území kolem Staroměstského náměstí 

sjednoceno hradbou ve 13. století se toto území označovalo i díky vlastním zdem pro ochranu 

židovských osadníků Židovským ghettem. Josefov je pozoruhodným místem zachycujícím 

mnohasetletou historii Židů, kdysi největšího ghetta na evropském kontinentě. Bylo také 

nejvýznamnější židovskou obcí v českých zemích. Protože Židovské Město bylo ve špatném 

stavu, byly celé bloky domů na konci 19. století zbourány a nahrazeny novou zástavbou, kde 

většina nových budov byla postavena během prvního desetiletí 20. století. Zbyla tak pouze 

z dřívějších dob židovská radnice, starý židovský hřbitov a 6 synagog. [2,106] 

 

Nové Město – Z historických městských čtvrtí Prahy se jedná o relativně nejmladší část. 

Založil ho ve 14. století Karel IV., kdy do této oblasti třikrát větší než rozloha Starého Města, 

přesunul soudobé řemeslníky a obchodníky. Dnes i v dřívějších dobách patřilo Nové Město 

Obr. Př. 3.2. Karlův most  Zdroj: [110] 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Praag_012.jpg
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k nejrušnějším částem Prahy. V minulosti to bylo především kvůli třem trhům, které se zde 

nacházely. Jednalo se o Senný trh, které se dnes nazývá jako Senovážné náměstí. Dále 

Dobytčí trh, který je v dnešní době znám jako Karlovo náměstí. A konečně Koňský trh, který 

se roku 1848 přejmenoval na Václavské náměstí a je turisty vyhledávanou atrakcí i díky soše 

sv. Václava, patrně nejznámější socha nacházející se na území České republiky. U této sochy 

se v blízkosti nachází Národní muzeum. Už mimo Václavské náměstí na břehu řeky Vltavy 

lze nalézt nejznámější české divadlo - Národní divadlo, jehož stavba se po požáru z roku 1881 

financovala z celonárodních sbírek, kdy pak bylo znovu otevřeno v roce 1883 a divadlo se tak 

stalo symbolem národního obrození. Na již zmíněném Karlově náměstí se dále nachází 

původně gotická, dnes renesanční Novoměstská radnice, známá z historie díky první pražské 

defenestraci z roku 1419 či Faustův dům. [2,107] 

 

Vyšehrad – Podle pověsti je to sídlo kněžny Libuše, která věštila slávu Prahy a prvních 

Přemyslovců a je tak spojovaný s nejstaršími dějinami českého národa. Původně byl známý 

pod jiným názvem Chrasten. Jedná se o historické opevnění na Vyšehradské skále z druhé 

poloviny 10. století nacházející se nad pravým břehem řeky Vltavy, a také označuje 

stejnojmennou městskou čtvrť vztaženou na jeho bezprostřední okolí. Nachází se zde také 

Bazilika sv. Petra a Pavla se hřbitovem slavných osobností Slavínem nebo rotunda sv. 

Martina. [2] 

 

Zámecký park Průhonice – V roce 2010 byl poprvé v České republice zapsán Zámecký park 

Průhonice na Seznam světového dědictví UNESCO jako sériový statek. Jedná se o jeden 

z nejvýznamnějších parků na území České republiky díky jeho rostlinným sbírkám a vzhledu. 

Park se rozléhá na přibližné ploše 250 ha a spadá k novorenesančnímu Průhonickému zámku. 

Tento zámecký park budovaný v letech 1885 až 1936 se nachází v Průhonicích ležících 15 km 

jihovýchodně od centra Prahy ve Středočeském kraji. Výbor světového dědictví uznal, že se 

má k parku stavět tak, jako by byl taktéž součástí památkové rezervace v historickém jádru 

Prahy. [108] 
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Příloha 4: Části Třebíče zapsané v seznamu Světového dědictví UNESCO 

Židovská čtvrť Zámostí – Nachází se na levém břehu řeky Jihlavy proti historickému centru 

města pod návrším nazývané Hrádek a na západě je ohraničená budovami podklášterského 

Žerotínova náměstí a Pomezní ulice. Židovská čtvrť je také z minulosti jinak známá jako 

Třebíčské ghetto nebo Židy. Židovská čtvrť vznikla v Třebíči koncem 12. století, i když první 

zmínka o židovských obyvatelích pochází ze 14. století a první doklad o židovském 

obyvatelstvu zde sídlícím dokonce až z 15. století. Unikátní na tomto místě je skutečnost, že 

se jedná o jedinou židovskou památku zapsanou na Seznamu světového dědictví mimo 

židovský stát Izrael. Jedním z důvodů, kvůli kterému to bylo možné, byl fakt, že zdejší čtvrť 

patří k nejzachovalejším židovským čtvrtím v Evropě. Oceňovaná je zejména za dochovaný 

původní historický půdorys, ale také za autentickou podobou 123 dodneška dochovaných 

domů postavených v různých stavebních slozích, včetně dvou synagog,  dvou škol, židovské 

radnice, nemocnice, chudobince a celosvětově známého židovského hřbitova. Čtvrť patřila od 

konce 18. století na Moravě k nejpočetnějším 

židovským obcím. Počet židovských obyvatel zde 

usazených postupně začal stoupat od sklonku 

třicetileté války v 17. století, nejdynamičtěji potom 

v období 80. let 17. století a rokem 1723, ve 

kterém došlo k formálnímu ustanovení židovského 

ghetta. Postupem času ovšem stále více docházelo 

k trvalému poklesu zdejších osadníků a nejrazantněji 

se to projevilo po skončení 2. světové války, kdy se sem vrátilo jen 10 původních obyvatel. [2] 

Židovská čtvrť je jedinečným souborem maximálně zastavěného území. Typické pro tuto 

oblast je stavební propojení domů. Výjimkami nebývají tajuplné průchody mezi domy, 

křivolaké uličky nebo soutky. Domy tvořící čtvrť nemívají zpravidla zázemí dvorků anebo 

hospodářských staveb. Kromě Subakové zahrady, která vznikla na místo bývalého zbořeného 

domu, chybí stavbám ve čtvrti zahrady. Jádra domů jsou stavěné v renesančním a barokním 

slohu s charakteristickými rysy těchto slohů jako hřebínkové klenby, kamenná ostění oken a 

dveří nebo rohová loubí. V roce 1975, dávno před zapsáním lokality na Seznam světového 

dědictví, se zamýšlelo zbourání většiny čtvrti na úkor vybudování nových obytných domů. 

Nakonec z tohoto plánu sešlo kvůli nedostatku peněz a nyní je kladen důraz naopak na 

rekonstrukci a renovaci starých domů a jejich zpřístupnění turistům. Také se dbá na 

vybudování turistické infrastruktury, kdy jsou stavěny nové kavárny, vinárny či hostely. [4] 

 Obr. Př. 4.1.  Židovská čtvrť         Zdroj: [114] 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Square_embankments_in_jewish_city_in_T%C5%99eb%C3%AD%C4%8D,_Czech_Republic.jpg
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Židovský hřbitov – Rozprostírá se v severním úbočí kopce Hrádek v židovské čtvrti v Třebíči 

a byl založený někdy v první polovině 15. století. Společně s neoficiálním symbolem 

židovské čtvrti Zadní synagogou patří k nejcennějším objektům této proslulé třebíčské části. 

Je druhým největším hřbitovem na území České republiky po Novém židovském hřbitově na 

Olšanech. Hřbitov má rozlohu o celkové ploše 11 772 m² a odhaduje se, že zde bylo 

pochováno kolem 11 000 osob. Na hřbitově se nachází 2600 dochovaných náhrobků a jsou 

tak důsledkem urbanistického vývoje židovské čtvrti, která byla po mnoha staletí postupně 

zahušťována židovskými stavbami. Jelikož v 19. století došlo kvůli silnému dešti k záplavám 

a mnoho hrobů bylo vyplaveno, vznikla nová část hřbitova, rozšířená jižním směrem od 

původního místa. Na hřbitov se lze dostat kovanou vstupní branou na západní straně objektu. 

Vedle této brány, v její blízkosti, se nachází obřadní síň s dobře dochovaným interiérem ze 

začátku 20. století vybudovaná na náklady třebíčské židovské obce tehdejším rabínem 

Samuelem Pollakem, kde se dodnes stále konají pohřební obřady podle starých židovských 

tradic. [4, 111,112] 

 

Bazilika svatého Prokopa – Jedná se o křesťanský kostel v románsko-gotickém stavebním 

slohu, jež vzniknul na počátku 12. století moravskými Přemyslovci. V dnešní době mohou 

návštěvníci baziliku spatřit jako součást komplexu budov třebíčského zámku nacházející se 

západním směrem od židovské čtvrti. Bazilika má vazby na třebíčský benediktinský klášter a 

tehdejší kapli, která byla vysvěcena roku 1104 biskupem Heřmanem. Pět let trvalo, než byl 

vybudován ke klášteru vlastní opatský kostel vysvěcený biskupem Janem II. a pojmenován po 

Panně Marii. Současná podoba baziliky, vycházející z tohoto kostela, byla vystavěna svým 

jedinečným způsobem až o více než 100 let později, ale kvůli značné devastaci způsobené 

válkami, byla stavba užívána přes dvě století výhradně ke světským účelům. Klášter byl tedy 

zrušen kvůli jeho přestavění na zámek a bazilika začala sloužit jako sýpka. V první polovině 

18. století byla stavba zrekonstruována obnovením průčelí baziliky architektem Františkem 

Maxmiliánem Kaňkou, který tuto památku taktéž obohatil o drobné barokní prvky. Po obnově 

byla zasvěcena sv. Prokopovi v rámci oslav 500 let od jeho svatořečení. Další architekt Kamil 

Hilbert provedl na bazilice řadu úprav v průběhu první poloviny minulého století. Naposledy 

se na bazilice výrazně přestavovala roku 1956 jižní kaple. Svými jednotlivými prvky, detaily 

a konstrukcemi patří ke klenotům středověkého stavitelství. Dnes se zde nachází Muzeum 

Vysočiny s unikátními expozicemi. Mezi nejhodnotnější části baziliky patří krypta s původní, 

více než sedm století starou výdřevou stropu, zaklenutí kněžiště kamennou klenbou, růžice ve 

východní části apsidy a severní portál, který je jedinečným kamenickým dílem.
 
[4,113]
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Příloha 5: Dotazník 

Tento dotazník byl sestaven k získání informací pro moji bakalářskou práci. Dotazník se skládá 

z několika různorodých otázek, které často vyžadují různou formu vyznačení správných odpovědí. Proto 

tam, kde je to možné odpovědi zakroužkujte. Vyžaduje-li otázka písemné vyjádření, je třeba odpověď 

vypsat. Děkuji za spolupráci. 

1. Jaké je Vaše pohlaví? 

 

a. mužské 

b. ženské 

 

2. Do jaké kategorie lidí byste se zařadil/a? 

 

a. Důchodce (sám/a nebo i s doprovodem) 

b. Jednotlivec 

c. Společná cesta s přítelem či příbuzenstvem 

d. Student (sám/a nebo i s doprovodem) 

e. Rodič s dětmi 

 

3. Navštívili jste zdejší památku UNESCO poprvé? 

 

a. ANO 

b. NE, navštívil/a jsem památku …………………x 

 

4. Jak na Vás zapůsobila památka UNESCO? 

 

a. Památka se mi velice líbila a nemám k ní žádné výhrady. 

b. Památka se mi líbila, i když ……………………………………………………….. 

c. Památka se mi nelíbila, protože …………………………………………………… 

 

5. Chystáte se zdejší památku UNESCO doporučit svým známým? 

 

a. ANO 

b. NE 

 

6. Chystáte se zdejší památku UNESCO navštívit opět někdy v budoucnu? 

 

a. ANO 

b. NE 

 

7. Co by se podle Vás mělo změnit/zlepšit, aby zdejší památka UNESCO přilákala 

více návštěvníků? 

……………………………………………………………………………………………… 
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Příloha 6: Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

Generální konference UNESCO, scházejíc se v Paříži ve dnech 17. října až 21. listopadu 1972 

na svém sedmnáctém zasedání, majíc na paměti, že kulturnímu dědictví a přírodnímu dědictví 

ve stále větší míře hrozí zničení nejen v důsledku tradičních příčin rozkladu, ale i na základě 

měnících se sociálních a ekonomických podmínek, které situaci vyhrocují ještě hrozivějšímu 

jevy poškození či zničení; 

berouc v úvahu, že ubývání či zničení kterékoliv položky kulturního nebo přírodního dědictví 

představuje nenahraditelné ochuzení dědictví všech národů světa; 

berouc v úvahu, že ochrana tohoto dědictví na národní úrovni není často úplná kvůli rozsahu 

prostředků, jež vyžaduje, a kvůli nedostatečným ekonomickým, vědeckým a technickým 

zdrojům země, kde se vlastnictví, které má být chráněno, nachází; 

připomínajíc, že Ústava Organizace stanovuje, že bude udržovat, zvětšovat a šířit znalosti 

zajišťováním ochrany světového dědictví a doporučováním nezbytných mezinárodních úmluv 

dotyčným národům; 

berouc v úvahu, že stávající mezinárodní úmluvy, doporučení a rezoluce týkající se kulturního 

a přírodního vlastnictví ukazují, jaký význam má pro všechny národy světa ochránění tohoto 

jedinečného a nenahraditelného vlastnictví, ať náleží jakémukoliv národu; 

berouc v úvahu, že části kulturního či přírodního dědictví mají výjimečný význam a z tohoto 

důvodu je třeba je zachovat jako součást světového dědictví lidstva jako celku; 

berouc v úvahu, že vzhledem k objemu a závažnosti nových nebezpečí, jež ohrožují kulturní a 

přírodní dědictví, je povinností mezinárodního společenství jako celku účastnit se ochrany 

kulturního a přírodního dědictví výjimečné světově hodnoty tím, že bude poskytovat 

kolektivní pomoc, která, i když nebude nahrazovat opatření dotyčného státu, bude sloužit jako 

jeho účinné doplnění; 

berouc v úvahu, že pro tento účel je nezbytné přijmout nová ustanovení formou úmluvy 

vytvářející účinný systém kolektivní ochrany kulturního a přírodního dědictví výjimečné 

světové hodnoty, organizovaný na stálém základě a v souladu s moderními vědeckými 

metodami; 

rozhodnuvši, na svém šestnáctém zasedání, že tato otázka se stane předmětem mezinárodní 

úmluvy; 



2 
 

přijímá tohoto šestnáctého dne listopadu 1972 tuto Úmluvu. 

 

I. DEFINICE KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 

Článek 1 

Pro účely této Úmluvy budou za "kulturní dědictví" považovány: 

památníky: 

architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství, prvky či struktury 

archeologické povahy, nápisy, jeskynní obydlí a kombinace prvků, jež mají výjimečnou 

světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy; 

skupiny budov: 

skupiny oddělených či spojených budov, které mají z důvodu své architektury, stejnorodosti 

či umístění v krajině výjimečnou světovou hodnotu z hlediska dějin, umění či vědy; 

lokality: 

výtvory člověka či kombinovaná díla přírody a člověka a oblasti zahrnující místa 

archeologických nálezů mající výjimečnou světovou hodnotu z dějinného, estetického, 

etnologického či antropologického hlediska.  

 

Článek 2 

Pro účely této Úmluvy budou za "přírodní dědictví" považovány: 

přírodní jevy tvořené fyzickými a biologickými útvary nebo skupinami takovýchto útvarů, jež 

mají výjimečnou světovou hodnotu z estetického či vědeckého hlediska; 

geologické a fyziografické útvary a přesně vymezené oblasti, které tvoří místo přirozeného 

výskytu ohrožených druhů zvířat a rostlin výjimečné světové hodnoty z hlediska vědy či péče 

o zachování přírody; 

přírodní lokality, či přesně vymezené přírodní oblasti světové hodnoty z hlediska vědy, péče o 

zachování přírody nebo přírodní krásy. 
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Článek 3 

Je v působnosti každé smluvní strany, aby určila a vymezila vlastnictví nacházející se na jejím 

území v souladu s čl. 1 a 2. 

 

II. NÁRODNÍ OCHRANA A MEZINÁRODNÍ OCHRANĚ KULTURNÍHO A 

PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ  

Článek 4 

Každý smluvní stát uznává, že v první řadě je jeho povinností zabezpečit označení, ochranu, 

zachování, prezentování a předávání budoucím generacím kulturního a přírodního dědictví 

uvedeného v čl. 1 a 2 a nacházejícího se na jeho území. Za tímto účelem učiní vše při 

maximálním využití svých vlastních zdrojů, a tam, kde je to vhodné, spolu s mezinárodní 

pomocí a spoluprací, zejména finanční, uměleckou, vědeckou a technickou, jakou bude moci 

obdržet. 

Článek 5 

Za účelem zajištění účinných a aktuálních opatření na ochranu, zachování a prezentování 

kulturního a přírodního dědictví nacházejícího se na území smluvního státu bude do té míry, 

jak to bude možné a odpovídající, usilovat: 

a) o přijetí všeobecné politiky zaměřené na posílení úlohy kulturního a přírodního dědictví v 

životě společenství a začlenění ochrany tohoto dědictví do komplexních plánovacích 

programů; 

b) o vytvoření služeb na ochranu, zachování a prezentování kulturního a přírodního dědictví a 

příslušnými zaměstnanci, majících prostředky na výkon těchto funkcí, na svých územích tam, 

kde takového služby neexistují; 

c) o rozvinutí vědeckých a technických studií a výzkumu a o vypracování metod práce, se 

kterými bude stát schopen působit proti nebezpečím, která ohrožují jeho kulturní nebo národní 

dědictví; 
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d) o přijetí odpovídajících právních, vědeckých, technických, administrativních a finančních 

opatření potřebných pro označení, ochranu, zachování, prezentování a obnovu tohoto 

dědictví; a 

e) o podporu při vytváření nebo rozvíjení národních či regionálních středisek pro školení v 

oblasti ochrany, zachování a prezentování kulturního a přírodního dědictví a o podporování 

vědeckého výzkumu v této oblasti. 

Článek 6 

1. Smluvní státy, plně respektujíce svrchovanost států, na jejichž území se nachází kulturní a 

přírodní dědictví zmíněné v čl. 1 a 2, a bez újmy vlastnickým právům určených vnitrostátním 

právním řádem uznávají, že takovéto dědictví tvoří světové dědictví, k jehož ochraně je 

povinností mezinárodního společenství spolupracovat jako celek. 

2. Smluvní státy se zavazují, v souladu s ustanoveními této Úmluvy, že poskytnou svoji 

pomoc při určování, ochraně a zachování kulturního a přírodního dědictví uvedeného v odst. 2 

a 4 čl. 11, pokud o toto státy, na jejichž území se dědictví nachází, požádají. 

3. Každý smluvní stát se zavazuje, že nepodnikne jakákoliv svévolná opatření, jež by mohla 

přímo či nepřímo poškodit kulturní a přírodní dědictví zmíněné v čl. 1 a 2 nacházející se na 

území druhých smluvních států. 

Článek 7 

Pro účely této Úmluvy bude pod mezinárodní ochranou světového kulturního a přírodního 

dědictví chápáno vytvoření systému mezinárodní spolupráce a pomoci za účelem podpory 

smluvních států v jejich úsilí o zachování a určení tohoto dědictví.   

 

III. MEZINÁRODNÍ VÝBOR PRO OCHRANU SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A 

PŘÍRODNÍHO DĚDICTVÍ 

Článek 8 

1. Tímto se v rámci UNESCO ustavuje Mezivládní výbor pro ochranu kulturního a přírodního 

dědictví výjimečné světové hodnoty, nazývaný "Výbor pro světové dědictví". Bude jej tvořit 

15 smluvních států, které budou zvoleny smluvními státy, jež se sejdou k valnému 
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shromáždění v průběhu řádného zasedání generální konference UNESCO. Počet států, členů 

Výboru, bude zvýšen na 21 od data řádného zasedání generální konference následujícího poté, 

co tato Úmluva vstoupí v platnost pro nejméně 40 států. 

2. Volby členů Výboru zajistí spravedlivé zastoupení různých oblastí a kultur světa. 

3. Zasedání Výboru se jako poradce může zúčastnit představitel Mezinárodního střediska pro 

studium zachování a obnovy kulturního vlastnictví (Římské středisko), představitel 

Mezinárodní rady pro památkovou péči (ICOMOS) a představitel Mezinárodního svazu pro 

ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN), k nimž mohou dále přistoupit, na žádost 

smluvních států scházejících se na valném shromáždění v průběhu řádných zasedání generální 

konference UNESCO, představitelé ostatních mezivládních nebo nevládních organizací 

podobného zaměření. 

Článek 9 

1. Funkční období států - členů Výboru pro světové dědictví bude začínat koncem řádného 

zasedání generální konference, v jejímž průběhu budou zvoleny, a bude ukončeno do konce 

jejího třetího následného řádného zasedání. 

2. Funkční období jedné třetiny členů určených při prvních volbách však bude ukončeno na 

konci prvního řádného zasedání generální konference následujícího po zasedání, na kterém 

byly zvoleni, a funkční období další třetiny členů určených v tutéž dobu bude ukončeno na 

konci druhého řádného zasedání generální konference následujícího po zasedání, na kterém 

byli zvoleni. Jména těchto členů budou určena losem předsedou generální konference 

UNESCO po prvních volbách. 

3. Státy - členové Výboru vyberou jako své představitele osoby kvalifikované v oblasti 

kulturního či přírodního dědictví. 

Článek 10 

1. Výbor pro světové dědictví přijme svůj jednací řád. 

2. Výbor může kdykoliv pozvat k účasti na svém zasedání za účelem konzultace k 

jednotlivým otázkám veřejné či soukromé organizace nebo jednotlivce. 
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Článek 11 

1. Každý smluvní stát předloží, pokud to bude možné, Výboru pro světové dědictví soupis 

vlastnictví tvořícího součást kulturního a přírodního dědictví, který se nachází na jeho území a 

odpovídá požadavkům na zahrnutí do seznamu uvedeného v odst. 2 tohoto článku. Tento 

soupis, který nebude považován za vyčerpávající, bude zahrnovat dokumentaci týkající se 

umístění tohoto vlastnictví a jeho významu. 

2. Na základě soupisů předložených státy v souladu s odst. 1 Výbor založí, bude aktualizovat 

a publikovat pod názvem "Seznam světového dědictví" seznam vlastnictví tvořícího část 

kulturního a přírodního dědictví, jak je definováno v čl. 1 a 2 této Úmluvy, který považuje za 

vlastnictví mající výjimečnou světovou hodnotu dle takových kritérií, jaká stanoví. 

Aktualizovaný seznam bude rozesílán nejméně každé dva roky. 

3. Zahrnutí vlastnictví do Seznamu světového dědictví vyžaduje souhlas dotyčného státu. 

Zahrnutí vlastnictví nacházejícího se na území, nad kterým si svrchovanou jurisdikci nárokuje 

více než jeden stát, v žádném případě nebude mít vliv na práva stran ve sporu. 

4. Výbor založí, bude aktualizovat a publikovat, kdykoliv to budou okolnosti vyžadovat, pod 

názvem "Seznam světového dědictví v nebezpečí", seznam vlastnictví uvedeného v "Seznamu 

světového dědictví", na jehož zachování jsou potřebné větší operace a pro nějž byla vyžádána 

pomoc dle této Úmluvy. Tento seznam bude obsahovat odhad nákladů na takovéto opatření. 

Do seznamu může být zahrnuto pouze takové vlastnictví, které tvoří součást kulturního a 

přírodního dědictví a hrozí mu závažné a zvláštní nebezpečí, jako je hrozba zmizení vyvolaná 

zrychleným chátráním, rozsáhlými veřejnými či soukromými projekty rychlého 

urbanistického či turistického rozvoje; ničení vyvolané změnami v používání či vlastnictví 

půdy, velké změny, jejichž příčina je neznáma; opuštění z jakéhokoliv důvodu; vypuknutí či 

hrozba ozbrojeného konfliktu; kalamity a pohromy hrozivé požáry, zemětřesení a sesuvy 

půdy; sopečné erupce; změny hladiny vody, záplavy a přílivové vlny. Výbor může učinit 

kdykoliv, v případě naléhavé potřeby, nový záznam do "Seznamu světového dědictví v 

nebezpečí" a takovýto záznam okamžitě publikovat. 

5. Výbor stanoví kritéria, na jejichž základě může být vlastnictví patřící ke kulturnímu či 

přírodnímu dědictví zahrnuto do jednoho ze seznamů uvedených v odst. 2 a 4 tohoto článku. 
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6. Před odmítnutím žádosti o zahrnutí do jednoho ze dvou seznamů uvedených v odst. 2 a 4 

tohoto článku Výbor se poradí se smluvním státem, na jehož území se dotyčné kulturní či 

přírodní vlastnictví nachází. 

7. Výbor bude, se souhlasem dotyčných států, koordinovat a podporovat studie a výzkum 

potřebný pro sestavení seznamů uvedených v odst. 2 a 4 tohoto článku. 

Článek 12 

Skutečnost, že vlastnictví patřící ke kulturnímu či přírodnímu dědictví nebylo zahrnuto do 

jednoho ze dvou seznamů zmíněných v odst. 2 a 4 článku 11, nebude v žádném případě 

vykládána tak, že nemá výjimečnou světovou hodnotu pro jiné účely než jsou ty, které 

vyplývají ze zahrnutí do těchto seznamů. 

Článek 13 

1. Výbor pro světové dědictví bude přijímat a studovat žádosti o mezinárodní pomoc 

sestavené smluvními státy, pokud jde o vlastnictví tvořící část kulturního a přírodního 

dědictví, které se nalézá na jejich území a je zahrnuto do seznamů uvedených v odst. 2 a 4 čl. 

11 nebo je vhodné pro zařazení do těchto seznamů. Účelem takovýchto žádostí může být 

zabezpečení ochrany, zachování, prezentování či obnova takovéhoto vlastnictví. 

2. Žádosti o mezinárodní pomoc dle odst. 1 tohoto článku se rovněž mohou týkat určení 

kulturního či přírodního vlastnictví definovaného v článku 1 a 2, pokud předběžné výzkumy 

ukázaly, že další zkoumání by bylo oprávněné. 

3. Výbor rozhodne o akcích, jež mají být podniknuty ve věci těchto žádostí, tam, kde je to 

odpovídající, stanoví povahu a rozsah své pomoci a dá souhlas, aby jeho jménem byly s 

dotyčnou vládou uzavřeny potřebné dohody. 

4. Výbor stanoví pořadí priorit pro své operace. Při tom bude mít na paměti, jaký význam má 

pro světové kulturní a přírodní dědictví vlastnictví požadující ochranu, potřebu poskytnout 

mezinárodní pomoc vlastnictví, který je nejreprezentativnější z hlediska přírodního životního 

prostředí či génia a dějin národů světa, naléhavost práce, jež má být vykonána, zdroje, které 

má k dispozici stát, na jehož území se ohrožené vlastnictví nalézá, a zejména rozsah, po který 

jsou schopny takovéto vlastnictví zabezpečit vlastními prostředky. 
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5. Výbor sestaví, bude aktualizovat a publikovat seznam objektů, kterým byla poskytnuta 

mezinárodní pomoc. 

6. Výbor bude rozhodovat o použití zdrojů Fondu vytvořeného dle článku 15 této Úmluvy. 

Bude hledat způsoby, jak tyto zdroje rozmnožit a za tím účelem podnikne prospěšné kroky. 

7. Výbor bude spolupracovat s mezinárodními a národními vládními a nevládními 

organizacemi sledujícími podobné cíle jako tato Úmluva. Za účelem plnění svých programů a 

projektů se Výbor může obracet na takovéto organizace, zejména na Mezinárodní středisko 

pro výzkum zachování a obnovy kulturního vlastnictví (Římské středisko), Mezinárodní radu 

pro památkovou péči (ICOMOS) a Mezinárodní svaz pro zachování přírody a přírodních 

zdrojů (IUCN), jakož i veřejné a soukromé orgány a jednotlivce. 

8. Rozhodnutí Výboru budou přijímána dvoutřetinovou většinou členů přítomných a 

hlasujících. Většina členů Výboru bude tvořit kvorum. 

Článek 14 

1. Výboru pro světové dědictví bude pomáhat sekretariát jmenovaný generálním ředitelem 

UNESCO. 

2. Generální ředitel UNESCO bude, využívaje v maximální možné míře služeb 

Mezinárodního střediska pro výzkum zachování a obnovy kulturního vlastnictví (Římského 

střediska), Mezinárodní rady pro památkovou péči (ICOMOS) a Mezinárodního svazu pro 

zachování přírody a přírodních zdrojů (IUCN) v oblastech daných jejich kompetencí a 

schopnostmi, připravovat dokumentaci Výboru a program jeho zasedání a bude zodpovídat za 

plnění jeho rozhodnutí. 

 

IV. FOND NA OCHRANU SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO A PŘÍRODNÍHO 

DĚDICTVÍ 

Článek 15 

1. Tímto se vytváří Fond na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví výjimečně 

světové hodnoty, nazývaný "fond světového dědictví". 

2. Fond založí v souladu s ustanoveními finančních pravidel UNESCO depozitní fond. 
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3. Zdroje Fondu budou tvořit: 

 a) povinné a dobrovolné příspěvky smluvních států, 

 b) příspěvky, dary nebo odkazy, jež mohou poskytnout: 

    i) jiné státy; 

    ii) UNESCO, jiné organizace v rámci systému OSN, zejména UNDP či jiné   

    mezivládní organizace;  

    iii) veřejné či soukromé orgány nebo jednotlivci; 

 c) jakékoliv úroky připadající na zdroje Fondu; 

 d) fondy vzniklé sbírkami a příjmy z akcí organizovaných ve prospěch Fondu; a 

 e) veškeré další zdroje, jež jsou v souladu s předpisy Fondu, jak jsou navrženy  Výborem 

pro světové dědictví. 

4. Příspěvky do Fondu a jiné formy pomoci dané k dispozici Výboru mohou být použity 

pouze na takové účely, jaké určí Výbor. Výbor může přijmout příspěvky, jež mají být použity 

pouze na určitý program či projekt, za předpokladu, že Výbor rozhodne o realizaci takovéhoto 

programu či projektu. Žádné politické podmínky nesmějí být spojeny s příspěvky 

poskytovanými Fondu. 

Článek 16 

1. Bez újmy doplňkovým dobrovolným příspěvkům smluvní státy se zavazují, že budou platit 

pravidelně, každé dva roky, do Fondu světového dědictví příspěvky, jejichž výše, ve formě 

jednotné procentní sazby aplikované pro všechny státy, bude stanovena valným 

shromážděním smluvních států této Úmluvy, které se sejdou v průběhu zasedání generální 

konference UNESCO. Toto rozhodnutí valného shromáždění vyžaduje většinu přítomných a 

hlasujících smluvních stran, které neučinily prohlášení podle odst. 2 tohoto článku. Povinný 

příspěvek států stran Úmluvy v žádném případě nepřekročí 1 % příspěvku do řádného 

rozpočtu UNESCO. 

2. Každý stát zmíněný v článku 31 nebo 32 této Úmluvy však může, v době ukládání své 

ratifikační listiny, listiny o přijetí či přistoupení, prohlásit, že nebude vázán ustanoveními 

odst. 1 tohoto článku. 
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3. Smluvní stát Úmluvy, který učinil prohlášení zmíněné v odstavci 2 tohoto článku, může 

uvedené prohlášení kdykoliv odvolat formou oznámení generálnímu řediteli UNESCO. 

Odvolání prohlášení však nenabude platnosti, pokud jde o povinný příspěvek splatný tímto 

státem do data následujícího valného shromáždění států stran Úmluvy. 

4. Za účelem efektivního plánování své činnosti Výborem budou Smluvní státy, které učinily 

prohlášení v souladu s odst. 2 tohoto článku, platit své příspěvky pravidelně nejméně každé 

dva roky, a neměly by být nižší než příspěvky, které by měly zaplatit, kdyby byly vázány 

ustanoveními odst. 1 tohoto článku. 

5. Smluvní stát, který se opožďuje s placením svého povinného či dobrovolného příspěvku za 

běžný rok a bezprostředně předcházející kalendářní rok, nebude zvolen za člena Výboru pro 

světové dědictví; toto ustanovení se nebude vztahovat na první volby. 

Funkční období každého takovéhoto státu, který je již členem Výboru, skončí v době voleb 

stanovených v čl. 8 odst. 1 této Úmluvy. 

Článek 17 

Smluvní státy budou posuzovat či podporovat zakládání národních veřejných a soukromých 

nadací či sdružené, jejichž cílem je stimulovat poskytování darů na ochranu kulturního a 

přírodního dědictví, jak je definováno v článku 1 a 2 této Úmluvy. 

Článek 18 

Smluvní státy budou poskytovat svoji pomoc mezinárodním kampaním na vytváření fondů 

organizovaných pro Fond světového dědictví pod záštitou UNESCO. Budou usnadňovat 

sbírky pořádané za tímto účelem orgány zmíněnými v odst. 3 článku 15. 

 

V. PODMÍNKY A OPATŘENÍ PRO MEZINÁRODNÍ POMOC 

Článek 19 

Každý smluvní stát může požádat o mezinárodní pomoc pro vlastnictví tvořící součást 

kulturního a přírodního dědictví výjimečné světové hodnoty nacházejícího se na jeho území. 

Spolu se svou žádostí předloží informace a dokumentaci v souladu s čl. 21, jakou má k 

dispozici a která umožní Výboru přijmout rozhodnutí. 
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Článek 20 

V souladu s ustanovením odst. 2 článku 13 písm. c), článku 22 a článku 23 může být 

mezinárodní pomoc stanovená touto Úmluvou poskytnuta pouze v případě vlastnictví 

tvořícího součást kulturního a přírodního dědictví, u nějž Výbor pro světové dědictví rozhodl, 

nebo může rozhodnout, že bude zahrnuto do jednoho ze seznamů uvedených v odst. 2 a 4 

článku 11. 

Článek 21 

1. Výbor pro světové dědictví stanoví postup, na jehož základě budou žádosti o mezinárodní 

pomoc posuzovány, přesně určí obsah žádosti, která by měla definovat uvažované opatření, 

nezbytnou práci, očekávané náklady na tuto operaci, stupeň naléhavosti a důvody, proč zdroje 

státu žádajícího o pomoc nedovolují pokrýt všechny náklady. Takovéto žádosti musí být, 

pokaždé, kdy je to možné, podpořeny zprávami expertů. 

2. Žádosti z důvodů pohrom či přírodních kalamit by měly být kvůli naléhavosti práce, již 

mohou zahrnovat, Výborem projednány přednostně, Výbor by pro takového nepředvídané 

události měl mít rezervní fond. 

3. Před tím, než dospěje k rozhodnutí, provede Výbor takové průzkumy a konzultace, jež 

považuje za potřebné. 

Článek 22 

Pomoc poskytovaná Výborem pro světové dědictví může zahrnovat následující formy: 

a) výzkumy týkající se uměleckých, vědeckých a technických problémů vyplývajících z 

ochrany, zachování, prezentování a obnovy kulturního a přírodního dědictví, jak je zakotveno 

v odst. 2 a 4 článku 11 této Úmluvy; 

b) ustanovení expertů, techniků a zkušených pracovníků, aby bylo zajištěno správné 

provedení prací; 

c) školení pracovníků a specialistů na všech úrovních v oblasti označení, ochrany, zachování, 

prezentování a obnovy kulturního a přírodního dědictví; 

d) dodání zařízení, které dotyčný stát nevlastní nebo nemůže získat; 

e) půjčky s nízkým úrokem nebo bezúročné půjčky splatné na dlouhodobém základě; 
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f) poskytnutí, ve výjimečných případech a ze zvláštních důvodů, nenávratných příspěvků. 

Článek 23 

Výbor pro světové dědictví může rovněž poskytnout mezinárodní pomoc národním nebo 

regionálním střediskům pro školení pracovníků a specialistů na všech úrovních v oblasti 

označování, ochrany, zachování, prezentování a obnovy kulturního a přírodního dědictví. 

Článek 24 

Podrobné vědecké, ekonomické a technické studie budou předcházet rozsáhlé mezinárodní 

pomoci. Tyto studie navrhnout nejmodernější techniku pro zachování, prezentování a obnovu 

přírodního a kulturního dědictví a budou v souladu s cíli této Úmluvy. Výzkumy budou 

rovněž hledat způsoby racionálního využití zdrojů, které má k dispozici dotyčný stát. 

Článek 25 

Jako všeobecné pravidlo bude platit, že mezinárodní společenství bude hradit pouze část 

nákladů na potřebné práce. Vklad státu těžícího z mezinárodní pomoci bude tvořit podstatný 

díl zdrojů věnovaných na každý program či projekt, ledaže by mu to jeho zdroje 

nedovolovaly. 

Článek 26 

Výbor pro světové dědictví a přijímající stát stanoví v dohodě, kterou uzavřou, podmínky, za 

nichž se bude program či projekt, na nějž se poskytuje mezinárodní pomoc dle této Úmluvy, 

realizovat, Zodpovědností státu přijímajícího takovouto mezinárodní pomoc bude pokračovat 

při dodržení podmínek stanovených v dohodě v ochraně, zachování a prezentování vlastnictví, 

které bylo takto zajištěno. 

 

VI. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

Článek 27 

1. Smluvní státy budou usilovat všemi odpovídajícími prostředky a zejména prostřednictvím 

vzdělávacích a informačních programů o to, aby jejich národy ve stále větší míře oceňovaly a 

respektovaly kulturní a přírodní dědictví definované v čl. 1 a 2 Úmluvy. 
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2. Smluvní státy se zavazují, že budou široce informovat veřejnost o nebezpečích, jež ohrožují 

toto dědictví, a o akcích uskutečňovaných na základě této Úmluvy. 

Článek 28 

Smluvní státy, které přijmou mezinárodní pomoc dle Úmluvy, přijmou odpovídající opatření 

k tomu, aby vešel ve známost význam vlastnictví, na který byla přijata pomoc, a úloha, již 

takováto pomoc sehrává. 

 

VII. ZPRÁVY 

Článek 29 

1. Smluvní státy budou informovat ve zprávách, které předloží generální konferenci UNESCO 

v termínu a způsobem, jaký tato stanoví, o právních a administrativních opatřeních, která 

přijaly, a o ostatních opatřeních, jež podnikly za účelem provádění této Úmluvy, spolu s 

podrobnostmi o zkušenostech, jež získaly v této oblasti. 

2. Tyto zprávy budou dávány na vědomí Výboru pro světové dědictví. 

3. Na každém řádném zasedání generální konference UNESCO bude Výbor předkládat 

zprávu o své činnosti. 

 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 30 

Tato Úmluva je vyhotovena v arabštině, angličtině, francouzštině, ruštině a španělštině, 

přičemž všech pět znění má stejnou platnost. 

Článek 31 

1. Tato Úmluva podléhá ratifikaci či přijetí členskými státy UNESCO v souladu s jejich 

příslušnými ústavními postupy. 

2. Ratifikační listiny či listiny o přijetí budou uloženy u generálního ředitele UNESCO. 
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Článek 32 

1. Tato Úmluva bude otevřena k přístupu všem státům, jež nejsou členy UNESCO a které 

generální konference Organizace vyzve k přístupu. 

2. Přístup vstoupí v platnost uložením listiny o přístupu u generálního ředitele UNESCO. 

Článek 33 

Tato Úmluva vstoupí v platnost tři měsíce po uložení dvacáté ratifikační listiny, listiny o 

přijetí či přístupu, avšak pouze pro ty státy, které svoje ratifikační listiny, listiny o přijetí či 

přístupu uložily k tomuto datu nebo před ním. Pro každý jiný stát vstoupí v platnost tři měsíce 

po uložení jeho ratifikační listiny, listiny o přijetí či přístupu. 

Článek 34 

Následující ustanovení budou platit pro ty smluvní státy, které mají federální nebo 

necentralistický ústavní systém: 

a) pokud jde o ustanovení této Úmluvy, jejichž plnění spadá do jurisdikce federální nebo 

centrální legislativní síly, budou závazky federální nebo centrální vlády stejné jako pro 

smluvní státy, které nejsou federálními státy; 

b) pokud jde o ustanovení této Úmluvy, jejichž plnění spadá do jurisdikce jednotlivých dílčích 

států, zemí, provincií nebo kantonů, jež nejsou vázány ústavním systémem federace k přijetí 

legislativních opatření, bude federální vláda informovat příslušné orgány takovýchto států, 

zemí, provincií nebo kantonů o uvedených opatřeních spolu se svým doporučením k jejich 

přijetí. 

Článek 35 

1. Každý smluvní stát může Úmluvu vypovědět. 

2. Výpověď bude oznámena písemně listinou uloženou u generálního ředitele UNESCO. 

3. Výpověď vstoupí v platnost dvanáct měsíců po přijetí výpovědní listiny a nebude mít vliv 

na finanční závazky vypovídající státu do data, k němuž výpověď nabude platnost. 
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Článek 36 

Generální ředitel UNESCO bude informovat členské státy Organizace, státy, které nejsou 

členy Organizace, uvedené v čl. 32, jakož i OSN o uložení všech ratifikačních listin, listin o 

přijetí nebo přístupu uvedených v čl. 31 a 32, jakož i o výpovědích Úmluvy uvedených v čl. 

35. 

Článek 37 

1. Tato Úmluva může být změna generální konferencí UNESCO. Jakákoliv změna však bude 

závazná pouze pro ty státy, které se stanou stranami změněné Úmluvy. 

2. Pokud by generální konference přijala novou Úmluvu měnící celou tuto Úmluvu nebo její 

část, pak, pokud nová Úmluva nestanoví jinak, tato Úmluva přestává být otevřena pro 

ratifikaci, přijetí či přístup od data, kdy nová změněná Úmluva vstoupí v platnost. 

Článek 38 

V souladu s čl. 102 Charty OSN bude tato Úmluva na žádost generální ředitele UNESCO 

registrována v sekretariátu OSN 

Dáno v Paříži tohoto dvacátého třetího dne listopadu 1972, ve dvou původních vyhotoveních 

nesoucích podpis předsedy sedmnáctého zasedání generální konference UNESCO a jejichž 

potvrzené ověřené kopie budou zaslány všem státům uvedeným v čl. 31 a 32, jakož i OSN. 

Výše uvedené je původním textem Doporučení řádně přijatého generální konferencí 

UNESCO na jejím sedmnáctém zasedání, které se konalo v Paříži a bylo prohlášeno za 

ukončené dvacátého prvního dne listopadu 1972. Na důkaz čehož jsme připojili své podpisy 

tohoto dvacátého prvního dne listopadu 1972. 

 

předseda generální konference 

 

generální ředitel 

 


