
• Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUBMO_ESTETIKA_19 

• Název materiálu:  Památky UNESCO  

•  Tematická oblast: Estetika, 1. ročník 

• Anotace:  Prezentace slouží k výkladu.  Žákům je objasněna zkratka UNESCO. Žákům jsou představeny 
některé památky UNESCO, které mohli poznat např. na dovolené. Cílem mé práce je vytvořit podpůrný 
didaktický materiál pro úroveň žáků tříletých učebních oborů.  

• Očekávaný výstup:  Žák dokáže stručně popsat, co je památka UNESCO, umí vyjmenovat některé památky, 
zvládne říct základní informace o těchto památkách.  

• Klíčová slova:  UNESCO, Plitvická jezera, Dubrovník, zámek Lednice                      

• Metodika:  Zpracovaný materiál slouží jako podpůrný při výkladu, lze ho promítnout elektronicky pro celou 
třídu nebo žákům okopírovat či rozeslat v elektronické verzi.   

•  Obor: tříleté učební obory  /typu  E/    

• Ročník:  1.    

• Autor:  Mgr. Monika Rubešová 

• Zpracováno dne:  28. 5. 2013 

 

• Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích 
osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým 
dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ  
svého díla. 
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Památky UNESCO 

• Jako světové dědictví se označují 
nejrůznější kulturní a přírodní 
památky po celém světě, které byly 
pro svou unikátnost vybrány 
organizací UNESCO a přijaty na tzv. 
„seznam světového dědictví“.  



 
Podle Úmluvy o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví z roku 
1975 jsou státy, na jejichž území se 

dané památky nachází, zavázány jejich 
ochranou. 

Tento seznam obsahuje také památky 
na území ČR. Na tomto seznamu jsou 
různé budovy, hory, jezera, části měst 
nebo celá města, národní parky atd.   

 



 
 
 

V roce 2012 bylo na seznamu 
světového dědictví 962 položek. Z toho 

745 položek kulturního dědictví, 188 
přírodního a 29 smíšeného ve 157 
státech světa. Česko má na tomto 

seznamu celkem 12 památek. 
  
 



Památky UNESCO v ČR 

• Historické centrum Prahy 

• Historické centrum Českého Krumlova 

• Historické centrum Telče 

• Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého 

• Historické centrum Kutné Hory s kostelem 

• sv. Barbory 

• Lednicko-valtický areál 

• Jízda králů, sokolnictví 

 



Historické centrum Prahy 



Zámek Lednice 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Z%C3%A1mek_Lednice_2011-10_(3).JPG


Památky UNESCO ve světě 

• Chorvatsko  -  Dubrovník, Plitvická 
jezera 

• Egypt – Karnak, Údolí králů, Luxor 

• Francie – Eiffelova věž, katedrála  
Notre Dame 



Staré město v Dubrovníku 



Plitvická jezera 



Egypt - Karnak 



Francie - Paříž 
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