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World Heritage List

Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO

celkem 1092 statků 
• 845 kulturních Afrika 95

• 209 přírodních Asie a Pacifik 258

• 38 smíšených Arabské státy 84 

Latinská Amerika a Karibik 141

jen 37 přeshraničních Evropa a Severní Amerika 514



World Heritage List





Památky UNESCO v ČR

• Praha - historické centrum (1992)
• Český Krumlov - historické centrum (1992)
• Telč - historické centrum (1992)
• Žďár nad Sázavou - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené 

hoře (1994)
• Kutná Hora - historické centrum, chrám sv. Barbory, katedrála 

Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci (1995)
• Lednicko-valtický areál (1996)
• Holašovice - vesnická rezervace (1998)
• Kroměříž - zahrady a zámek (1998)
• Litomyšl - zámek a zámecký areál (1999)
• Olomouc - sloup Nejsvětější Trojice (2000)
• Brno - vila Tugendhat (2002)
• Třebíč - židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (2003)



Indikativní seznam ČR
• Betlém v Novém lese u Kuksu

• Horský hotel a vysílač na Ještědu

• Hrad Karlštejn

• Industriální soubory v Ostravě 

• Krajina pro chov ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

• Lázně Luhačovice

• Památky Velké Moravy: Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Margity Antiochijské 
v Kopčanech 

• Pevnostní město Terezín

• Renesanční domy ve Slavonicích

• Rozšíření světové památky Historické jádro Prahy o další významné stavby v jeho okolí 

• Nadčasová humanistická architektura Josipa Plečnika v Lublani a v Praze

• Ruční papírna ve Velkých Losinách

• Třeboňské rybníkářské dědictví

• Západočeský lázeňský trojúhelník

• Žatec – město chmele

• Skalní města v Českém ráji

• Hornická kulturní krajina Erzgebirge/ Krušnohoří (Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří)

• Slavné lázně Evropy = The Great Spas of Europe



Zapsat, či nezapsat?

Aby statek mohl být zapsán na Seznam světového dědictví, 
– musí vykazovat mimořádnou světovou hodnotu (Outstanding

Universal Value, OUV) a
– splňovat alespoň jedno z deseti výběrových kritérií (i až vi pro 

kulturní statky a vii až x pro přírodní statky) popsaných v 
Operačních směrnicích k provádění Úmluvy o ochraně 
světového dědictví

Další podmínky:
– Integrita (celistvost) a autenticita
– Účinná legislativa pro ochranu památek na národní úrovni 
– Plán správy a zachování památky do budoucnosti (Management 

Plan)



Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří



• Příroda nadělila Krušným horám nesmírné nerostné 
bohatství, v minulosti se zde s výjimkou zlata těžily 
téměř všechny hlavní kovy, především stříbro, cín, 
železo, kobalt a naposledy uran. 

Světový význam Krušných hor



• Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří podává výjimečné svědectví 
o globálním významu Krušných hor jako centra technologických a 
vědeckých inovací od renesance po novověk. Zrodily se zde desítky 
nových technologií a vědeckých poznatků, které se později úspěšně 
uplatnily po celém světě. Zvláště v první polovině 16. století byly 
Krušné hory nejvyspělejším technologickým centrem světa, které 
významně ovlivňovalo rozvoj hornictví v Evropě i zámoří. Krušné 
hory jsou kolébkou věd o Zemi a báňského školství.

Světový význam Krušných hor



• Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je výjimečným 
dokladem přeměny pozdně středověkých důlních 
maloprovozů na centrálně řízené velkoprůmyslové 
odvětví s mnoha pokrokovými, raně kapitalistickými 
prvky v oblasti báňské administrativy a legislativy, v 
sociální oblasti, technologických inovacích, vědě a 
školství, o čemž dosud svědčí i četné lidové tradice a 
zvyky, které mají svůj původ v hornictví

Světový význam Krušných hor



Světový význam Krušných hor
• Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří je příkladem výjimečné 

kulturní krajiny, která vznikla na české i saské straně Krušných hor v 
důsledku těžby a zpracování kovů od 12. do 20. století a vyznačuje 
se i ve světovém měřítku ojedinělou koncentrací hornických 
památek nad zemí i v podzemí a také naprosto unikátní koncentrací 
privilegovaných horních měst. Je jen málo míst na světě, která by 
dávala tak názorný příklad vývoje hornictví od středověku do 
současnosti jako právě Krušné hory.



Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří

Komponenty v českém Krušnohoří (5)
• Hornická krajina Jáchymov
• Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní 

Blatná
• Rudá věž smrti
• Hornická krajina Krupka
• Hornická krajina Vrch Mědník



Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří
Komponenty v saském Krušnohoří (17)
• Vrcholně středověké stříbrné doly v Dippoldiswalde
• Hornická krajina Altenberg-Zinnwald
• Správní centrum zámek Lauenstein
• Hornická krajina Freiberg
• Hornická krajina Hoher Forst
• Hornická krajina Schneeberg
• Schindlerova továrna na modrou barvu
• Hornická krajina Annaberg – Frohnau
• Hornická krajina Pöhlberg
• Hornická krajina Buchholz
• Historické centrum města Marienberg
• Hornická krajina Lauta
• Hornická krajina Ehrenfriedersdorf
• Komplex vycezovací hutě v Grünthalu
• Hornická krajina Eibenstock
• Hornická krajina Rother Berg
• Hornická krajina těžby uranu









7 zemí
11 lázeňských měst
1 Baden bei Wien
2 Spa
3 Františkovy Lázně
4 Karlovy Vary
5 Mariánské Lázně
6 Vichy
7 Bad Ems 
8 Baden-Baden
9 Bad Kissingen
10 Montecatini Terme
11 City of Bath

The Great Spas of Europe



The Great Spas of Europe

International Steering Group

International Working Group

Mayors Steering Group

Site Managers Group



Světový význam The Great Spas of Europe

• Kritérium ii): výměna inovativních idejí, které 
ovlivnily vývoj moderních evropských měst od 18. 
do počátku 20. století  - městské  plánování, 
architektonické prototypy, pokroky v oblasti 
medicíny a volnočasových aktivit. 



Světový význam The Great Spas of Europe

• Kritérium iii): výjimečné svědectví o vědomé péči 
o lidské zdraví, která se vyvinula kolem přírodních 
minerálních pramenů a dala vznik lázeňské 
kultuře zahrnující lékařskou diagnózu a předpis, 
zdravé stravování a fyzické cvičení spolu s 
možnostmi zábavy a trávení volného času.



Světový význam The Great Spas of Europe

• Kritérium iv) : mimořádný příklad specifického typu lidského sídla 
soustředěného kolem přírodních minerálních pramenů a 
zaměřeného na zdraví a zábavu. Neexistuje žádný jiný typ sídla, 
který by kombinoval architekturu, inovativní městské plánování a 
krajinný design tak, aby vznikl funkčně, opticky a ekonomicky 
jednotný stavební celek. GSE sloužily jako model pro vznik 
obdobných lázní a lázeňských staveb v Evropě i jinde ve světě.



Světový význam The Great Spas of Europe

• Kritérium vi): GSE jsou přímo spojeny se sociálními, 
politickými a kulturními idejemi, které pomáhaly formovat 
evropské demokratické tradice a ideály. Stávaly se 
pravidelnými místy pobytu významných umělců a vědců a 
také předních evropských vládců, politiků a diplomatů. GSE 
přispěly k odbourání bariér mezi třídami a pohlavími a ke 
vzniku pluralitní evropské demokratické společnosti. 



Zpracování a současný stav nominací

• Zápis na národní Indikativní seznam
– Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří: 2012
– Slavné lázně Evropy: 2014

• Zpracování nominační dokumentace (ND)
– Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří: 2012-2013, 2016-2017
– Slavné lázně Evropy: 2016-2018

• Předložení nominační dokumentace Centru světového 
dědictví v Paříži
– Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří: leden 2014, leden 2018
– Slavné lázně Evropy: leden 2019



Zpracování a současný stav nominací

Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří 
– Oficiální potvrzení UNESCO, že ND byla postoupena organizaci ICOMOS k 

posouzení: březen 2018
– „Desk review“ – předběžné posouzení ND experty ICOMOS:  jaro 2018
– Technická mise ICOMOS: červen 2018
– Žádost ICOMOS o dodatečné informace: říjen 2018
– Panel s experty ICOMOS v Paříži: listopad 2018
– Oznámení státům o výsledku posouzení ze strany ICOMOS: leden, popř. březen 

2019
– Výbor světového dědictví na svém zasedání v Baku rozhodne o 

zapsání/nezapsání na Seznam světového dědictví: 30. června – 10. července 
2019 



Zpracování a současný stav nominací

Slavné lázně Evropy / The Great Spas of Europe
– Oficiální potvrzení UNESCO, že ND byla postoupena organizaci ICOMOS k 

posouzení : březen 2019
– „Desk review“ – předběžné posouzení ND experty ICOMOS:  jaro 2019
– Technická mise ICOMOS: ??? září 2019
– Žádost ICOMOS o dodatečné informace: říjen 2019
– Panel s experty ICOMOS v Paříži: listopad 2019
– Žádost ICOMOS o dodatečné informace: prosinec 2019
– Panel s experty ICOMOS v Paříži: únor 2020
– Oznámení  státům o výsledku posouzení ze strany ICOMOS: leden, popř. 

březen 2020
– Rozhodnutí Výboru světového dědictví o zapsání/nezapsání na Seznam 

světového dědictví : přelom června  a  července 2020 



• Lepší ochrana a podpora kulturního/přírodního dědictví

• Prestiž, větší publicita a propagace, zájem světové veřejnosti

• Zvýšený počet návštěvníků

• Nová pracovní místa, rozvoj služeb

• Možnost získání dotačních prostředků 

• Možnost propojení  destinací v rámci statku

• Je třeba ctít pravidla, zachování autenticity a integrity místa 
(udržitelný rozvoj bez poškozování památek)

• Adekvátní turistická a dopravní infrastruktura

• Zapojení obyvatel a místních komunit

Význam titulu Světové dědictví 
a udržitelný cestovní ruch



Děkuji Vám za pozornost


