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Kulturní dědictví České republiky 



 
 

České dědictví UNESCO 

 

Praha - historické centrum 
Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsáno v roce 1992. 
Praha je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás. Historické jádro 
o rozloze 866 hektarů zahrnuje unikátní urbanistický celek Pražského hradu 
a Hradčan, Malé Strany včetně Karlova mostu, Starého Města s Josefovem 
(dochovaná část bývalého Židovského Města), Nového Města, Vyšehradu i jejich 
jednotlivé památky. Rozsáhle založené Nové Město v návaznosti na pozdější 
přestavby v nových stavebních slozích svědčí o umělecko-společenském 
a kulturním vlivu Prahy od středověku do současnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Státní hrad a zámek Český Krumlov 

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 1992. 
Český Krumlov je mimořádným architektonickým skvostem, jehož význam 
potvrzuje zápis města na listinu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 
1992. Nad meandry řeky Vltavy se vyvinul jedinečný soubor městské zástavby, 
především ze 16. století, spolu s rozsáhlým areálem hradu a zámku, který je 
po Pražském hradu druhým největším zámeckým komplexem České republiky. 
Historické sídlo rodu Rožmberků zahrnuje řadu zámeckých budov, slavný 
maškarní sál, unikátní, nedávno zpřístupněné barokní divadlo, zámeckou 
zahradu s rokokovou fontánou a letohrádek Bellarie s otáčivým hledištěm - 
dějiště sezonních divadelních představení. Výraznou dominantou města 
je chrám sv. Víta, cenné dílo jihočeské gotiky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Historické jádro Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí 
Panny Marie v Sedlci  

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1995. 
Historické jádro Kutné Hory s pozdně gotickým chrámem svaté Barbory 
a kostelem Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci představuje jedinečně 
dochovanou středověkou urbanistickou strukturu s řadou gotických, 
renesančních a barokních domů. K dalším významným památkám patří také 
Vlašský dvůr, pozdně gotický měšťanský Kamenný dům, kostel sv. Jakuba, 
Jezuitská kolej nebo klášter řádu sv. Voršily. Díky patriotismu místních občanů 
a také v důsledku zápisu některých částí města do kulturního a přírodního 
dědictví UNESCO bylo v uplynulých deseti letech opraveno mnoho domů 
historického jádra, byla zahájena celková rekonstrukce chrámu sv. Barbory 
a komplexní rekonstrukcí prochází i katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci 
stejně jako areál Jezuitské koleje. Můžeme říci, že pro tyto památky, které jsou 
odkazem našich předků, udělalo město mnohé a mnohé ještě hodlá udělat. 
Cílem je zvelebit i další části města, které budou vkladem příštím generacím. 
 

 

 

 

 



 
 

Lednicko-valtický areál 

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsán v roce 1996. 
Současnou podobu dala zámku novogotická přestavba ve stylu tudorské gotiky 
z let 1846-1858, jejímž autorem byl Jiří Wingelmüller. Část barokního zdiva sice 
zůstala zachována, ale nový vzhled fasády byl doplněn o řadu přístaveb a nových 
prvků, jako jsou cimbuří, balkóny, arkýře, komíny a věžičky. Romantický 
novogotický vzhled získaly také interiéry s vynikajícími ukázkami bohaté 
řezbářské výzdoby. Za pozornost stojí vřetenové schodiště v knihovně, kazetový 
strop z lipového dřeva v modrém sále, reliéf stromu života ze slonové kosti 
či mramorové krby.   
 
Nepravidelný tvar území Lednicko-valtického areálu o rozloze bezmála 300 km2 
hraničí na jihu s Rakouskem, na západě s oblastí Pálava, na severu a na východě 
tvoří volnou hranici areálu řeka Dyje. Jeho úpravy vycházely ze zvyklostí 
uplatňovaných v anglických parcích. Proto se tu potkává barokní architektura 
s novogoticky upravenou budovou zámku a drobnými stavbami v romantickém 
stylu (Skleník, Lovecký zámeček, Minaret, Apollonův chrám, Rybniční zámeček, 
Nový dvůr, Hraniční zámeček, Chrám Tří Grácií, Janův hrad, Obelisk a Rendes-
vous).  

 

 

 

 

 



 
 

Zámek a zámecký areál Litomyšl 

Na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 1999. 
Renesanční zámek z druhé poloviny 16. století je významným dokladem 
arkádového zámku italského typu. Přes úpravy interiéru, především na konci 
18. století, si stále uchoval téměř nedotčený vzhled z dob renesance, včetně 
unikátní sgrafitové výzdoby fasád a štítů. Dochovaly se také mnohé hospodářské 
budovy a zámecká zahrada. Zápisem tohoto komplexu na seznam UNESCO mu 
byl přiznán i jeho světově výjimečný význam. Ve své unikátně dochované 
celistvosti je dokonalou ukázkou umělecky cenné architektury. Je skvělým 
dokladem středoevropské šlechtické residence z období renesance, která si 
uchovala svou jedinečnost i po následných přeměnách ve stylu nových 
uměleckých směrů.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Další kulturní památky České republiky 

Lázně Luhačovice 

I když jsou základy luhačovického lázeňství kladeny do 17. století, o architektuře 
lázní můžeme hovořit až od konce 18. století, kdy byla postavena první skupina 
jednoduchých lázeňských budov, dnes již převážně nezachovaných. 
Nejvýznamnější stavební etapou se pak stala první třetina 20. století, kdy vznikl 
ojedinělý soubor staveb architekta Dušana Jurkoviče, následovaný dalšími díly 
secese, rané moderny a funkcionalismu. 

Dochované typy staveb odpovídají vývoji luhačovického lázeňství. V 19. století 
převažovaly pitné kúry k léčbě zažívání, ve 20. století se lázně specializují 
na inhalační léčbu horních cest dýchacích. Třetím typem hlavních procedur jsou 
minerální koupele a vodoléčba. V menším měřítku k nim v průběhu 20. století 
přibývaly i jiné typy léčby: sirné koupele (nemoci kloubů a kůže), peloidní 
procedury (slatinné lázně) apod. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Litomyšl 

Název města pochází ze staročeského osobního jména Ľutomysl. Litomyšl získala 
městská privilegia v roce 1259 (potvrzeno 1263) od krále Přemysla Otakara II. 
jako poddanské město místního premonstrátského kláštera, jehož symbol lilie 
přejalo město do svého znaku. Vývoj města je úzce svázán s jeho vrchností – 
nejprve církevní (premonstrátský klášter, litomyšlské biskupství), později 
světskou (Kostkové z Postupic, Pernštejnové, Trauttmansdorffové, Valdštejnové-
Vartenberkové, Thurn-Taxisové). Ve městě se narodila nebo působila řada 
předních osobností, mj. Bedřich Smetana, Alois Jirásek, Božena Němcová, Josef 
Váchal nebo Olbram Zoubek.  

Zámecké návrší i samo město nabízí spojení historické architektury (renesanční 
zámek na seznamu Světového dědictví UNESCO, barokní kostel Nalezení svatého 
Kříže a gotický kostel Povýšení svatého Kříže) s moderními uměleckými směry 
(revitalizace a projekty Josefa Pleskota). 

 

 

 

 

 



 
 

Karlštejn 

Hrad Karlštejn byl založen v roce 1348 a zaujímá mezi českými hrady zcela 
výjimečné postavení. Byl vybudován českým králem a římským císařem Karlem 
IV. jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií 
a říšských korunovačních klenotů. V roce 1355 již Karel IV. pobýval na hradě, 
dohlížel na jeho dostavbu a na výzdobu interiérů, především hradních kaplí. 
Stavebně byl hrad dokončen v roce 1365, kdy byla vysvěcena kaple sv. Kříže 
ve Velké věži. 

Na počátku husitských válek byly z bezpečnostních důvodů na Karlštejn 
převezeny české korunovační klenoty, které zde s krátkými přestávkami zůstaly 
uloženy téměř 200 let. Stavebně byl hrad po roce 1480 upraven pozdně goticky, 
v poslední čtvrtině 16. století potom renesančně. Při poslední stavební úpravě 
z konce 19. století, vedené arch. Josefem Mockerem v duchu purismu, hrad 
získal dnešní vzhled. 

Velmi působivé je zachované stupňovité uspořádání jednotlivých hradních 
budov. Od nejníže položených provozních částí předhradí, Studniční věže 
a purkrabského paláce stavba pokračuje majestátním pětipodlažním Císařským 
palácem a nad ním stojící Mariánskou věží. Na nejvyšším místě skalního ostrohu 
stavba hradu vrcholí monumentální, 60 m vysokou Velkou věží a systémem 
mohutného opevnění. 

 



 
 

Valašské muzeum v přírodě 

V podhorském městě Rožnově pod Radhoštěm rozprostírajícím se na úpatí 
Beskyd stojí Valašské muzeum v přírodě, první a až do 70. let 20. století jediné 
muzeum svého typu v naší zemi. O jeho vznik se zasloužili členové rožnovského 
muzejního spolku, zejména sourozenci Alois a Bohumír Jaroňkovi. Již před první 
světovou válkou předložili plány na přenesení několika roubených staveb 
do městského parku. Uskutečnit své cíle se jim však podařilo až při přípravách 
národopisné slavnosti v roce 1925. Na mýtinku lázeňského parku byly tehdy 
přestěhovány dva roubené domy z rožnovského náměstí spolu s dalšími menšími 
stavbami a v prostorách mezi nimi se odehrála velkolepá folklorní slavnost zvaná 
Valašský rok. Vznikl tak základ areálu Dřevěné městečko, který byl postupně 
rozšiřován o další dřevěné stavby a zároveň takto bylo založeno jedinečné nové 
muzeum – Valašské muzeum v přírodě. 
 
Již samotní zakladatelé si uvědomovali, že městská část muzea dostatečně 
nevypovídá o způsobech života na celém Valašsku, a proto usilovali o realizaci 
vesnického areálu. Záměr na vybudování Valašské dědiny vznikl na počátku 
50. let a o desetiletí později byla zahájena na rožnovské pasece zvané Stráň 
výstavba prvních roubených chalup a hospodářských staveb. Cílem bylo vytvořit 
co nepravdivější obraz valašské dědiny zasazené do rázovité valašské kulturní 
krajiny. 
 
Dřevěné městečko a Valašská dědina byly na počátku 80. let doplněny o třetí, 
technický, areál zvaný Mlýnská dolina s funkčními historickými stavbami 
poháněnými vodou. 
 
Dosud posledním, čtvrtým, areálem muzea se v roce 1995 staly Pustevny 
se zvoničkou a s objekty Maměnka a Libušín, které byly na konci 19. století 
vystavěny podle návrhů architekta Dušana Samo Jurkoviče a jež se staly národní 
kulturní památkou. 
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