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Pracovní list 
Předmět: Zeměpis 

Ročník: 9. 

Opakování vzdělávacího celku: ČR  
 

České památky na Seznamu světového dědictví UNESCO 
Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO) začala v roce 1975 vytvářet tzv. „seznam světového dědictví“, do 

kterého jsou pro svou unikátnost přijímány nejrůznější kulturní a přírodní památky po celém světě. V roce 2011 bylo na 

Seznamu světového dědictví 936 položek ve 148 státech světa. Návštěvníci, kteří se rozhodnou památku zapsanou na Seznamu 

navštívit, mají záruku, že uvidí cosi, co je na celém světě výjimečné a jedinečné. 

 
Zkratka UNESCO je z angličtiny. Pokus se „dešifrovat“ jednotlivá písmena. 
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Seznam světového dědictví v roce 2011 

 

Na základě výše uvedeného grafu uprav uvedené výroky tak, aby odpovídaly skutečnosti. 

1. Z České republiky bylo na Seznam UNESCO zapsáno už 11/12/13 památek. 

2. Ve srovnání s ostatními státy světa se Česká republika řadí mezi státy s velkým počtem zapsaných památek. Více jich 

má jen 12/15/19/24 států. 

3. Z evropských států má více zapsaných památek jen 5/8/10/12 států, z toho 1/2/3/4 jsou našimi sousedy. 
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Pokus se zjistit názvy českých památek zapsaných na Seznamu UNESCO. 

 
 

Jednotlivé části města na Vltavě, Malá Strana, 

Hradčany, Staré a Nové Město, byly budovány 

od 10. století. Kromě Pražského Hradu 
s katedrálou sv. Víta nebo Karlova mostu zde 

bylo postaveno množství kostelů a paláců, které 
dohromady tvoří velkolepý celek. 
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Město s řadou renesančních a barokních 
měšťanských domů leží v kraji Vysočina. 

Dominantou a také nejvýznamnější 
architektonickou památkou města je renesanční 

zámek, který patří mezi klenoty moravské 

renesanční architektury. 
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Hradní a zámecký komplex s unikátním 

barokním divadlem, meandr řeky Vltavy, 
erbovní znak s pětilistou růží pánů z 

Rožmberka, středověké uličky a kamenné 
měšťanské domy dávají tomuto jihočeskému 

městu neopakovatelný ráz. 
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Poutní kostel zasvěcený sv. Janu Nepomuckému 
byl postaven na začátku 20. let 18. století. Je 

vrcholným dílem architekta Jana Blažeje 

Santiniho a nejoriginálnějším příkladem 
takzvané barokní gotiky. Je postaven ve tvaru 

pěticípé hvězdy. 
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Historie města je nerozlučně spjata s 
dolováním stříbrných rud. Historické jádro 

představuje architektonický skvost evropského 
významu. Pozdně gotický chrám sv. Barbory a 

katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci 

přestavěná v duchu barokní gotiky, tvoří 

pomyslné vstupní brány do královského horního 

města. 
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Knížata z Lichtenštejnu proměnila svá panství 
na jihu Moravy mezi 17. a 20. stoletím v jeden 

velký park, kde se barokní a novogotická 
architektura zámků setkává s drobnými 

stavbami v romantickém duchu a s krajinou 

upravenou podle principů anglického 
krajinářství. 
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Arcibiskupský zámek postavený ve slohu raného 

baroka a k němu přiléhající Podzámecká 
zahrada a Květná zahrada jsou jedny z 

nejvýznamnějších památek celé Moravy. Celý 

komplex sloužil jako letní sídlo olomouckých 
biskupů.  
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Tato jihočeská vesnička je výjimečně dobře 

zachovaným příkladem tradiční středoevropské 
vesnice. Na středověkém půdorysu se tu 

dochovalo množství kvalitních venkovských 

staveb z 18. a 19. století ve stylu známém jako 
"jihočeské selské baroko" 
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Východočeský renesanční zámek z druhé 

poloviny 16. století si zachoval téměř nedotčený 

vzhled z dob renesance včetně arkád a unikátní 
sgrafitové výzdoby fasád a štítů. 
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35 metrů vysoký sloup představuje nejvyšší 

sousoší České republiky a jeho součástí je i 
malá kaple. V roce 2000 byl, jakožto jedno 

z vrcholných děl středoevropského baroka, 

zařazen mezi světové dědictví UNESCO. 

Najdeme jej v moravském městě, které je sídlem 

arcibiskupství. 
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Vila postavená v letech 1929 - 1930 v Brně, 
představuje jedno z nejvýznamnějších 

funkcionalistických děl architekta Ludwiga 
Miese van der Rohe. Místo nosných zdí budovu 

tvoří ocelové skelety. Vila určila nová měřítka 

moderního bydlení. 
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Město nacházející se na západě Moravy v  kraji 

Vysočina se pyšní románsko-gotickou bazilikou 

svatého Prokopa a židovskou čtvrtí. Na seznam 
UNESCO bylo zapsáno jako zatím poslední 

česká památka v roce 2003. 
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Umísti památky do mapy ČR. Pokus se pro každou vytvořit piktogram, který by znázorňoval typický architektonický prvek na 

zakreslované památce (např. lomený oblouk u slohu gotického, sgrafito u slohu renesančního apod.) 

 

  

Další informace najdeš v učebnici nebo sešitě.  

Vypracoval: Mgr. Jaroslav Fránek 


