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Anotace: Seznámení s hmotnými památkami Unesco na území 

České republiky 

 



UNESCO 

Sdružuje, chrání, udržuje světové 

kulturní a přírodní dědictví.  



Praha, historické jádro - 1992 

Historická Praha je zcela nesrovnatelná se 

všemi památkovými městy v České republice i v 

celé střední Evropě. Její architektura dosud 

názorným způsobem zobrazuje 1100 let vývoje 

města. 
 

 

Český Krumlov, historické jádro - 1992  

Historické jádro Českého Krumlova je jedinečně 

dochovaný a vývojově uzavřený městský celek, 

který nebyl v podstatě novějším vývojem 

ovlivněn. 

 
 

 

 

 



Telč, historické jádro - 1992 

Historické jádro Telče je unikátním nenarušeným 

komplexem historických domů v renesančním a 

barokním stylu. Podloubí a průčelí byla z velké 

části stavěna podle jednotného plánu. 

Zelená Hora, poutní kostel sv. Jana 

Nepomuckého - 1994 

Poutní kostel na Zelené hoře, z dvacátých let 18. 

století, je unikátním uměleckým dílem J. B. 

Santiniho Aichla. 



 Kutná Hora, historické jádro města s kostelem sv. 

Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v 

Sedlci - 1995 

 Historická Kutná Hora byla v období středověku od 

začátku 14. do první třetiny 16. století, 

nejvýznamnějším městem Českého království hned po 

Praze.  

 Lednicko - Valtický areál - 1996 

 Areál na ploše 185 km2 tvoří kulturní krajinu, která 

rozsahem a měřítkem je nejvýznamnějším 

krajinářským dílem České republiky.  



 Holašovice, vesnická památková rezervace – 1998 

 Holašovice jsou ukázkou zděné lidové architektury 

(tzv. lidové nebo selské baroko) jihočeských blat. 

Vesnice má dochovaný středověký půdorysný rozvrh.  

 Kroměříž, zahrady a zámek - 1998 

 Zámek a zahrady v Kroměříži jsou unikátně 

dochované. Zahrady Květná (libosad)  a Podzámecká 

svým rozsahem představují vrchol umělecký a 

architektonický.   



 Litomyšl, zámek – 1999 

 Zámek Litomyšl je vrchol renesanční architektury. 

Předností litomyšlského zámku je dochovaná 

celistvost cenné architektury. 

 Olomouc, sloup Nejsvětější Trojice – 2000 

 35 metrový sloup ukrývá oválnou kapli. Na sochařské 

výzdobě pracovali (V. Render, F. Sattler, O. Zahner a 

další).  



Brno, vila Tugendhat - 2001 

Vila postavená v letech 1929 až 1930 je dílem 

architekta Miese van der Rohe. Ukazuje moderní 

pojetí architektury a životního stylu. Stala se 

vzorem pro světové architekty. 

Třebíč, židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa - 2003 

Židovská čtvrt, hřbitov a bazilika sv. Prokopa je 

příkladem soužití křesťanské a židovské kultury. 

Bazilika sv. Prokopa byla vystavěna v románsko-

gotickém stylu. V Židovské čtvrti najdeme na 120 

domů a hřbitov s 11 000 hroby a 3 000 kamennými 

náhrobky.  

 


