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Pod zkratkou UNESCO, která je nejširší veřejnosti známá především díky spojení 

s památkami na Seznamu světového dědictví, se skrývá Organizace spojených národů 

pro výchovu, vědu a kulturu. Ta byla založena 16. listopadu 1945 a jejím hlavním 

úkolem je usilovat o udržení míru a mezinárodního porozumění rozvíjením 

spolupráce mezi státy v oblasti výchovy a vzdělávání, vědy a kultury, prosazováním 

úcty k lidským právům a k právnímu řádu.  

Jsem rád, že u zrodu organizace, která si stanovila právě tyto cíle, stálo i tehdejší 

Československo. Přestože UNESCO si zmíněné cíle definovalo krátce po světové 

válce, kdy mír a mezinárodní porozumění byly potřebami přímo akutními, neztrácejí 

podle mě ani dnes nic ze své naléhavosti. Naopak – při současném vývoji světové 

populace a společenských, ale i klimatických změnách, kterých jsme v posledních 

desetiletích svědky, se posilování mezinárodní spolupráce a porozumění mezi lidmi 

různých národů a kultur jeví jako nezbytná podmínka pro udržitelnost existence 

lidstva.  

K té mohou svým dílem přispět všechny tři sféry lidských aktivit, jejichž podpoře 

a rozvoji se UNESCO věnuje: jak výchova a vzdělávání, tak věda a informace 

a v neposlední řadě i kultura, která vzhledem ke své univerzálnosti sehrává v dialogu 

mezi národy neobyčejně důležitou roli.  

Úkoly, které z členství v UNESCO pro naši zemi plynou, zajišťuje již dvacet let Česká 

komise pro UNESCO. Ta jako poradní orgán české vlády zprostředkovává styk 

našich institucí a odborníků s UNESCO, studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje 

myšlenky organizace v ČR a současně předkládá do pařížského sekretariátu 

UNESCO náměty a podněty pro další činnost.  

Tato brožura si klade za cíl přiblížit dvě desetiletí práce České komise pro UNESCO 

mimo jiné prostřednictvím konkrétních aktivit, projektů a počinů, na nichž se komise 

podílela nebo které zaštítila. A já bych velice rád využil této příležitosti, abych všem, 

kdo se v uplynulých dvaceti letech na práci komise podíleli, poděkoval. Můj dík 

ale patří také všem těm, kdo hodnoty, které UNESCO zaštiťuje, uplatňují a prosazují 

v každodenním životě. 

            

   Petr Gazdík 

předseda České komise pro UNESCO
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20 let spolupráce s UNESCO  

Česká republika, která vstoupila do Organizace 

spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu 

(UNESCO) dne 22. 2. 1993, navázala na aktivní 

působení Československa zakládajícího člena této 

organizace. Od svého vstupu měla ČR mimořádný 

zájem podílet se na formulaci programů organizace 

a aktivně se zapojovat do jejich realizace. Představitelé ČR zastávali 

post předsedy Generální konference UNESCO či členů Výkonné rady. 

Nezastupitelnou roli v rámci prohlubování spolupráce hrála i podpora 

České komise pro UNESCO a Stálé delegace ČR při UNESCO. 

ČR díky svému působení v řídících orgánech organizace, zapojením 

do realizace programu organizace a rozvíjením spolupráce na úrovni 

národních komisí získala v UNESCO významné postavení. K prohloubení 

vzájemné spolupráce přispěla mimo jiné i návštěva prezidenta Václava 

Havla v sídle UNESCO v Paříži v roce 1992, kde převzal prestižní Cenu 

Simona Bolivara.  

Významným obdobím bylo působení předsedkyně 

České komise pro UNESCO - senátorky Jaroslavy 

Moserové, která zastupovala ČR ve Výkonné radě v 

letech 1995-1999 a 2003-2006 a byla v roce 1999 

zvolena předsedkyní 30. zasedání Generální konference 

(GK). Svým aktivním přístupem změnila chápání role 

předsedy GK a uskutečnila řadu cest do členských zemí. 

Neúnavně se zasazovala o to, aby UNESCO pomáhalo 

rozvojovým zemí, usilovalo o dodržování lidských práv 

a zachovalo si svůj význam pro vyspělé země. O důležitém postavení ČR 

v rámci organizace svědčí například i to, že první zahraniční cesta nově 

zvoleného generálního ředitele UNESCO K. Matsuury v roce 2000 vedla 

do Prahy. Na její práci úspěšně navázala ve funkci předsedkyně ČK pro 

UNESCO v letech 2006-2012 prof. Helena Illnerová. 

K nadprůměrnému zastoupení ČR v subsidiárních orgánech UNESCO 

(zejména řídících radách mezivládních programů) přispěla vysoká odborná 

úroveň našich expertů, kteří se opírali o efektivně fungující národní 

komitéty pro programy v oblasti hydrologie, geologie a životního prostředí.  

Jaroslava Moserová 
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V roce 2006 iniciovala Česká komise pro 

UNESCO vytvoření Českého národního výboru 

pro  spolupráci s Mezivládní oceánografickou 

komisí. ČR byla zastoupena v řídící radě 

Statistického institutu UNESCO (1999) a podílela 

se na výběru sídla instituce a formulaci základních 

směrů jeho činnosti. Nutno vzpomenout též 

členství Otakara Motejla v Mezinárodním výboru pro bioetiku (1993-1997) 

a jeho podíl na formulaci Všeobecné deklarace o lidském genomu 

a lidských právech. Vedoucí tajemník ČK pro UNESCO, Karel Komárek, 

byl členem pracovní skupiny posuzující spolupráci tří hlavních orgánů 

UNESCO (2004-2005) a důležité "Task Force" pro UNESCO ve 21. století 

(1999-2000), jejíž doporučení o úloze a roli UNESCO jsou stále platná 

a vychází z nich schválené programy organizace. ČR byla také po řadu let 

aktivním členem Mezivládního výboru pro navrácení kulturních statků 

do země jejich původu založeného v roce 1978. 

Experti komise se aktivně podíleli na přípravě a prosazování nominací 

našich památek na Seznam světového dědictví UNESCO a díky jejich 

fundovanosti a vyjednávacím schopnostem se podařilo dosáhnout zapsání 

dvanácti českých památek do tohoto prestižního seznamu. Nelze nezmínit 

podíl našich odborníků na přípravě nových normativních textů. Doporučení 

vypracovat novou mnohostrannou úmluvu o ochraně nemateriálního 

kulturního dědictví vzniklo na evropské regionální schůzce expertů 

pořádané ve Strážnici. Zásluhou mimořádného úsilí našich odborníků 

a diplomatů se podařilo dojednat a schválit Úmluvu o zachování 

nemateriálního dědictví v mimořádně krátkém čase (2003). Experti 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Antidopingového 

výboru ČR přispěli k formulaci Mezinárodní úmluvy proti dopingu 

ve sportu přijaté v roce 2005. V roce 2010 v ČR vstoupila v platnost 

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, která 

představuje první mezinárodní dokument zahrnující principy a koncepty 

kulturní diversity. 

ČR v UNESCO zaujala pozici země poskytující velmi ceněná stipendia 

k vysokoškolskému studiu v ČR. Od zahájení této oboustranně výhodné 

spolupráce využilo možnost studia v ČR více než 100 studentů 

z rozvojových zemí. Tradičně se pořádaly v ČR postgraduální kursy 

UNESCO pro experty zejména z rozvojových zemí v oblasti chemie, 

geologie, hydrologie a biologie. 

Sídlo UNESCO v Paříži 
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Česká komise pro UNESCO  

Česká komise pro UNESCO (dále jen 

ČK pro UNESCO) byla zřízena 

usnesením vlády ze dne 1. června 1994 

jako poradní orgán vlády ČR ve věcech 

týkajících se UNESCO a vztahů ČR 

k této organizaci.  
 

Úkoly ČK pro UNESCO:  

 napomáhá rozvoji spolupráce České republiky s UNESCO 

ve všech oblastech činnosti této mezinárodní organizace,  

 sleduje a analyzuje činnost a dokumenty UNESCO, 

 podává věcně příslušným ministerstvům a zainteresovaným 

institucím návrhy a doporučení na plnění závazků vyplývajících 

pro Českou republiku z jejího členství v UNESCO, 

 podílí se na přípravě návrhů na zaměření činnosti UNESCO 

a jeho konkrétních projektů, 

 informuje odbornou veřejnost o činnosti UNESCO, 

 napomáhá získávání finančních prostředků z rozpočtů 

UNESCO na aktivity v rámci plnění programů organizace, 

 přebírá morální záštitu nad neziskovými projekty přímo věcně 

souvisejícími s programem UNESCO, 

 doporučuje kandidáty do poradních orgánů generálního ředitele  

a aparátu UNESCO, 

 podílí se na přípravě účasti České republiky na zasedáních 

Generální konference, Výkonné rady či mezivládních výborů 

UNESCO, 

 spolupracuje s národními komisemi ostatních členských států. 
Podařilo se navázat nadstandartní vztahy s partnerskou Slovenskou 

komisí pro UNESCO a komisemi sousedních zemí, zejména 

rakouskou a německou komisí. 
 

Složení komise 

Členy komise jsou představitelé gesčně příslušných resortů, významných 

vědeckých, kulturních a pedagogických institucí, jakož i významné 

osobnosti české vědy a kultury. Členství v komisi je čestné a není 

honorováno. Členové jsou jmenováni ministrem zahraničních věcí ČR 

na návrh ministerstev a zainteresovaných institucí s působností v oblasti 
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aktivit UNESCO, a to na čtyřleté funkční období. Z titulu své funkce 

je členem komise rovněž vedoucí tajemník Sekretariátu České komise 

pro UNESCO. Komise zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát ročně. 
 

Předseda a místopředsedové 

Předsedu, 1. a 2. místopředsedu komise jmenuje a odvolává ministr 

zahraničních věcí ČR na návrh komise z řad jejích členů. Funkční období 

předsedy a místopředsedů je dvouleté. 
 

Výkonný výbor 

V období mezi plenárními 

zasedáními řídí práci ČK pro 

UNESCO Výkonný výbor 

složený ze zástupců rezortů 

a předsedů jednotlivých sekcí. 

Výkonný výbor řeší operativní 

úkoly komise a jedná jejím 

jménem v těch otázkách, k nimž 

byl komisí výslovně zmocněn. 

Dává rovněž komisi doporučení 

k otázkám spojeným se 

spoluprací s  UNESCO a  iniciuje členy komise k  jejich zapojení 

do realizace programů organizace. Výbor taktéž sleduje plnění usnesení 

komise. O své činnosti pravidelně podává zprávu zasedání komise. 
 

Odborné sekce komise 

Komise si zřídila tři odborné sekce: 

 sekce pro kulturu 

 sekce pro životní prostředí 

 sekce pro vědu, informatiku a vzdělání. 
 

Odborné sekce jsou poradními útvary komise. Sekce jsou složeny z členů 

komise, kteří projeví zájem v dané sekci pracovat, a z dalších odborníků. 

Odborníky, kteří nejsou členy komise, jmenuje a odvolává předseda komise 

zejména na návrh ministerstev, komise a zainteresovaných institucí 

na dvouleté funkční období. Členství v sekcích je čestné. Předseda sekce 

je jmenován předsedou ČK pro UNECSO na návrh komise z řad jejích 

členů. Funkční období předsedy sekce je dvouleté. K řešení konkrétních 

úkolů může sekce ustavit speciální pracovní skupinu „ad hoc“  

a svolávat ji podle potřeby. 

 

Zasedání Výkonného výboru ČK pro UNESCO 
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Záštity ČK pro UNESCO  

V souladu se Statutem ČK pro UNESCO přebírá 

komise morální záštitu nad  neziskovými 

projekty přímo souvisejícími s  programem 

UNESCO nebo s  naplňováním ustanovení 

obsažených v  úmluvách a  doporučeních 

UNESCO. V řadě případů se jedná již o tradiční 

spolupráci, jako je například výstava dětských 

kreseb v Lidicích, festival Jičín – město pohádky, setkání pantomimy 

neslyšících Otevřeno nebo putovní výstava Poznej světové dědictví. 
 

Sekretariát České komise pro UNESCO 

Stálý Sekretariát České komise pro 

UNESCO zajišťuje plnění rozhodnutí 

přijatých komisí a jejími orgány, udržuje 

kontakt se sekretariátem UNESCO v Paříži 

a s partnerskými národními komisemi 

a spravuje rovněž knihovnu.  Funkci 

Sekretariátu komise plní od 1. července 

1996 MZV ČR prostřednictvím pracovní skupiny odboru OSN. Sekretariát 

ČK pro UNESCO sídlí v historickém centru Prahy v Rytířské ulici. 
 

Knihovna 

Sekretariát spravuje knihovnu obsahující několik tisíc publikací 

a dokumentů UNESCO. Spolupracuje také s Národní knihovnou na přepisu 

starých rukopisů na CD-ROM v rámci programu Paměť světa. Od začátku 

roku 2011 byl rovněž zprovozněn nový on-line katalog části knihovny ČK 

pro UNESCO dostupný na webových stránkách komise. 
 

Webové stránky České komise pro UNESCO 

Webové stránky České komise pro UNESCO jsou součástí webových 

stránek MZV ČR (viz www.mzv.cz/unesco). Obsahují kromě aktuálních 

informací o dění v oblasti UNESCO v ČR také základní informace o ČK 

pro UNESCO a o mezinárodní organizaci UNESCO. 
 

Informační bulletin 

Sekretariát ČK pro UNESCO informuje pravidelně o aktuálním dění  

v oblasti UNESCO prostřednictvím svého měsíčního Informačního 

bulletinu, který lze nalézt na webových stránkách ČK pro UNESCO. 
 
 

 

Autor textu i fotografií: Sekretariát České komise pro UNESCO 

Sídlo Sekretariátu ČK pro UNESCO 
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ASPnet – Přidružené školy UNESCO v ČR 

UNESCO věnuje největší pozornost 

oblasti výchovy a vzdělávání. Jednou 

z úspěšných celosvětových iniciativ je 

projekt sítě Přidružených škol 

UNESCO (UNESCO Associated School 

Project Network – ASPnet),  který byl 

zahájen v roce 1953. Důležitou  úlohu 

koordinátora tohoto projektu v České 

republice zastává Sekretariát ČK pro UNESCO, který poskytuje 

školám potřebné informace a podněty ke spolupráci nejen v rámci 

české sítě, ale i se zahraničními školami sítě ASPnet.  
 

Dnes je již členem sítě přes 9000 školských zařízení ve více než 180 

zemích světa ze všech regionů – Afriky, Asie, Austrálie a Tichomoří, 

arabských zemí, Evropy, Latinské Ameriky, Karibské oblasti i Severní 

Ameriky. Všechny vedou své žáky ke čtyřem základním pilířům vzdělání - 

„learning to know, learning to do, learning to be a learning to live 

together“. Hlavním cílem sítě je pak propagace ideálů a principů UNESCO 

v oblasti výchovy a vzdělávání.  
 

Česká republika se do tohoto 

celosvětového projektu zapojila v roce 

1966. Řady zájemců o zapojení 

do projektu se v České republice stále 

rozrůstají. V současné době má 

ASPnet v ČR 50 členů (16 základních 

a  34 středních či vyšších odborných 

škol) rozmístěných po celé republice.  

Přidružené školy UNESCO se zaměřují na čtyři různé oblasti: 

 

a) na světové problémy a prohlubování znalostí o systému OSN, 

b) na interkulturní a multikulturní výchovu, 

c) na lidská práva a demokracii, 

d) na ekologii a otázky životního prostředí. 

Všechny školy mají zároveň jako hlavní projekt výchovu k ochraně 

světového kulturního a přírodního dědictví.  

Výroční setkání ve ASPnet 2008 
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Zástupci jednotlivých členských škol se pravidelně scházejí jednou za rok 

na celostátním Výročním setkání zástupců Přidružených škol UNESCO. 

Jeho cílem je především výměna informací, plánování společných aktivit 

a určení priorit programu národní sítě na další období. Tato setkání pořádá 

vždy některá z členských škol. Škola má tak příležitost představit ostatním 

členům své prostory a zajímavé pedagogické postupy.  

Aktivity Přidružených škol 

UNESCO v České republice jsou 

velmi různorodé. Kromě 

dlouhodobého interdisciplinárního 

projektu, speciálně řešeného 

v souvislosti s členstvím v ASPnet, 

se věnují také svým vlastním 

projektům v rámci výše zmíněných 

oblastí.  

Školy společně pořádají tzv. Týden škol UNESCO v ČR, zaměřený 

na témata zvolená tak, aby vyhovovala různým typům škol a kopírovala 

témata vyhlášená jako mezinárodní roky OSN. V roce 2013–2014 se 

například věnují geologii a Roku české hudby. V minulosti byly tématem 

např. mateřský jazyk, astronomie, biodiverzita, fyzika či chemie, záchrana 

památek a další. Každá škola téma pojímá svým unikátním způsobem.  

Mapa sítě ASPnet v ČR 

 

Výroční setkání  ASPnet 2009 
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Seznam škol sítě ASPnet v České republice 
 

Základní školy 

 

 Základní a mateřská škola, Jana Broskvy 3, Brno - Chrlice  

 Základní škola Chýnov, okres Tábor 

 Základní škola, Hradec Králové, tř. SNP 694 

 Základní škola, U Sýpek 1462, příspěvková organizace, Kroměříž 

 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 Základní škola Žižkov 

 Základní umělecká škola Pardubice - Polabiny, Lonkova 510 

 Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 195 

 Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/1200 

 Základní škola, Praha 10, Nad Přehradou 469 

 Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 

 Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková 

organizace 

 Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského 350, 

příspěvková organizace 

 Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvková 

organizace 

 Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace 

 Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola, Znojmo, 

Klášterní 2, příspěvková organizace 
 

Gymnázia a střední školy 
 

 EKO GYMNÁZIUM BRNO o. p. s. 

 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 

 Moravské gymnázium Brno s. r. o. 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České, Český 

Krumlov, Tavírna 109 

 Gymnázium Cheb 

 Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 

 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice, 

Palackého nám. 100 

 Gymnázium Vítězslava Nováka, Jindřichův Hradec, Husova 333 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov, 

Havlíčkova 57, příspěvková organizace 
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 Gymnázium Kroměříž 

 Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž 

 Střední zdravotnická škola Kroměříž 

 Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora 

 Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková 

organizace 

 Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 

 Střední odborná škola Luhačovice 

 Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1 

 Academia Mercurii, soukromá střední škola, s. r. o., Náchod 

 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková 

organizace 

 Gymnázium Otrokovice 

 Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2 

 Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 

 EKO GYMNÁZIUM Praha o. p. s. 

 Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, 

Hellichova 3 

 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 

 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574, 

příspěvková organizace 

 Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308 

 Gymnázium Uherské Hradiště 

 Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské 

Hradiště 

 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 
 

Vyšší odborné školy 
 

 Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, 

Litomyšl, Komenského nám. 22 

 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 

 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Tábor, Náměstí T. 

G. Masaryka 788 

 

Autor textu: Anna Martinková, koordinátorka ASPnet 

Fotografie: Archiv Sekretariátu ČK pro UNESCO 
 



 

 
 13 

Vzdělávací projekty Ministerstva vnitra ČR v Africe 

Projekt „Basic PC and Internet 

Course“ je koncipován jako příspěvek 

České republiky k výzvě Summitu 

WSIS a jako plnění závazků vedoucích 

českých delegací na obou fázích 

Summitu OSN k podpoře rozvoje 

Informační společnosti (rok 2003 

a 2005). Zároveň je reakcí na výzvu 

Valného shromáždění OSN na pomoc naléhavé potřeby konkrétně řešit 

problém „digital divide“ v rozvojových zemích, především v Africe. 

Filosofie projektu odpovídá Strategii EU pro Afriku, schválené 

na zasedání Evropské rady v prosinci 2005, a je v souladu s dvěma 

hlavními prioritami organizace UNESCO  -  „Afrika“, „Rovnost mužů 

a žen“ definovanými mj. v závěrech 36. a 37. zasedání Generální 

konference UNESCO, která proběhla v roce 2011 a 2013 v Paříži. 
 

Při výběru posluchačů kurzů je vždy kladen důraz zejména na „genderový 

aspekt“ (minimálně 50% posluchačů tvoří dívky). Tento přístup 

je odůvodněn prioritami UNESCO, podle kterých je třeba zvýhodňovat 

ženy a umožnit primárně jim přístup k lepšímu vzdělání. Dále je kladen 

důraz na dobrou znalost angličtiny slovem i písmem a obecně dobré 

studijní školní výsledky.  
 

Projekt „Basic PC and Internet Course“, který 

proběhl ve dnech 3.–14. února 2014 v Nairobi 

(Keňa), v rámci Participačního programu 

UNESCO 2012–2013, představoval již 

třinácté pokračování série českých 

vzdělávacích projektů v Africe zahájených 

v lednu 2005. Celkový počet studentek 

a studentů, kteří se vzdělávacích kurzů v rámci projektu „Basic PC 

and Internet Course“ v letech 2005–2014 zúčastnili, tak překročil 

500 osob a africkým středním školám bylo předáno více než 

40 počítačových sestav. Projekt byl realizován za přímé spolupráce 

Ministerstva vnitra České republiky s  lokálním logistickým partnerem, 

vzdělávacím institutem African Advanced Level Telecommunications 

Institute (AFRALTI), s nímž bylo v minulosti uskutečněno již celkem 

6 společných projektů „Basic PC and Internet Course“. Jedná se 

o mezivládní organizaci sdružující řadu států v celé Africe (Mosambik, 

Společná fotografie se studenty „Springs of 

Wisdom High School“ před zahájením kurzu 

  Evaluační návštěva v „Ruthimitu 

Girls Secondary School“ (2012) 
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Malawi, Tanzanie a další) se sídlem v Nairobi, která se zabývá rozvojem 

služeb v sektoru ICT v Africe. AFRALTI zajišťuje zejména školicí, 

konzultační a poradenskou činnost a je významným partnerem Mezinárodní 

telekomunikační unie (ITU). Pro účely projektu poskytl AFRALTI plně 

vybavenou počítačovou učebnu s připojením k síti Internet, zajistil dopravu 

a stravování studentů a nákup dvou kusů PC, které byly v rámci projektu 

věnovány vybrané škole. 
 

Jako cílová skupina letošního projektu byla 

ve spolupráci s AFRALTI zvolena střední 

škola „Springs of Wisdom High School“ 

z oblasti Kikuyu v okolí města Nairobi. 

Byly sestaveny dvě dvacetičlenné skupiny 

studentek a studentů, které byly proškoleny 

ve dvou týdenních kurzech. Součástí výuky 

každé skupiny bylo i proškolení učitele, který společně se studenty bude 

schopen získané vědomosti dále předávat. Školení v rámci „Basic PC and 

Internet Course 2014“ proběhlo podle učebnice vytvořené Ministerstvem 

vnitra ČR, kterou obdržel každý posluchač kurzu. Základní program výuky 

je dán Sylabem s detailním popisem náplně výuky pro každý jednotlivý 

den, který byl schválen ITU v Ženevě. Kurz byl realizován pod vedením 

dvou českých lektorů, pracovníků Ministerstva vnitra ČR. 
 

Na úvod kurzu byly posluchačům vysvětleny teoretické základy spojené 

s ICT a PC (z jakých částí se skládá PC, co je hardware a jaké druhy 

hardwaru známe, co je software, klady a zápory používání ICT apod.). 

Následně se kurz zaměřil na praktické dovednosti, např. jak správně 

zapnout a vypnout počítač, práci s myší a klávesnicí, operačním systémem 

Microsoft Windows včetně správy souborů a složek. V rámci seznámení 

s hardwarem se studenti rovněž naučili používat flash-disk a dozvěděli se, 

jak se o něj správně starat. V rámci projektu obdržel každý student svůj 

USB flash disk, na který si ukládal výsledky své práce. Po skončení 

projektu si studenti toto paměťové médium ponechali k dalšímu využití. 
 

Z textových editorů byl pro výuku zvolen kancelářský balík MS Office, 

v rámci kterého se studenti naučili vytvářet a editovat dokumenty 

v programu MS Word, z konkrétních dovedností pak byly probrány úkony 

jako otevření a správné uložení souboru, kopírování a ukládání souborů  

do adresářů a další manipulace se soubory, psaní textu, změna typu, 

velikosti či barvy písma, zarovnávání odstavců, vytváření tabulek 

a nastavení jejich vlastností. Studenti se zároveň naučili do dokumentů 

Předání daru – dvou  počítačových sestav  



 

 
 15 

vkládat fotografie a upravovat je, čehož bylo 

využito i při vytváření jejich životopisů, které 

byly následně vytištěny, jakožto příspěvek 

k dalšímu zvýšení motivace studentů a jejich 

zájmů o ICT.  
 

Vzhledem k aktuálnímu rapidnímu nárůstu využívání internetu byl značný 

rozsah výuky věnován právě jemu, respektive výuka byla rozšířena 

především o základy používání internetového prohlížeče, vyhledávání 

informací v síti Internet a využívání sítě Internet v oblasti vzdělávání 

a komunikace. Každému studentovi byla vytvořena e-mailová schránka 

a byly vysvětleny základy práce s elektronickou poštou a sociálními sítěmi. 

Zároveň byl kladen důraz na vysvětlení zásad bezpečnosti práce se sítí 

internet a ochrany soukromí na internetu. 
 

V rámci koncepce kurzu však považujeme za stěžejní, aby studenti 

pochopili základní principy ovládání PC, osvojili si jednotlivé funkce 

a dovedli počítač samostatně používat. Tyto předpoklady umožní, dle 

našeho názoru, budoucí rozvoj znalostí a dovedností jednotlivých 

účastníků, kteří se za pomoci darovaných počítačových sestav a studijních 

materiálů, jejichž poskytnutí je součástí projektu, budou moci v používání 

počítače sami dále zdokonalovat, šířit získané zkušenosti dále, a tím 

přispívat k trvalé udržitelnosti projektu.  

Kurz byl zakončen písemnou zkouškou 

prokazující nabyté vědomosti, především 

v oblasti práce s textem, vkládání obrázků a práce 

s vyhledáváním informací pomocí Internetu, 

včetně schopnosti dokument elektronicky odeslat 

danému příjemci. Po jejím úspěšném složení 

obdržel každý z absolventů certifikát o absolvování kurzu. 

Projekt České republiky „Basic PC and Internet Course“ byl několikrát 

oceněn na mezinárodní scéně představiteli OSN, UNESCO, ITU a zástupci 

cílových zemí (Keňa, Uganda, Zambie), a to zejména pro svou originalitu, 

nenáročnost, efektivitu a adresnost pro mladou generaci. Projekt 2014 proto 

navázal na zkušenosti z předchozích dvanácti uskutečněných projektů a lze 

konstatovat, že jeho cíle byly zcela splněny. 
 

Autor textu: Robert Buřič, Ministerstvo vnitra ČR 

Autoři fotografií: Robert Buřič, Jana Menšíková, AFRALTI 

První kroky práce s počítačem  

   Předání certifikátů  
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Biosférické rezervace v ČR 

Cílem mezinárodního programu UNESCO Člověk 

a biosféra (Man and the Biosphere, MAB), zahájeného 

v roce 1970, je vytvoření vědecké základny pro 

rozumné využívání a ochranu zdrojů biosféry a pro 

zlepšení vztahů mezi člověkem a prostředím. Těžištěm 

uplatnění inovativního přístupu k udržitelnému rozvoji jsou 

biosférické rezervace (dále jen BR). Jsou to reprezentativní území, jež 

kromě cenných přirozených ekosystémů poskytují též příklady 

harmonických vztahů mezi prostředím a obyvatelstvem, které 

na území biosférických rezervací žije.  

 

Po čtyřiceti letech od vyhlášení prvních 

biosférických rezervací zahrnuje jejich 

Světová síť již 621 oblastí ve 117 

zemích. Dvanáct BR je přeshraničních. 

V České republice je v současné době 

šest biosférických rezervací - Třeboňsko 

a Křivoklátsko (vyhlášeny 1977), 

Šumava (1990), bilaterální česko-polská 

Krkonoše/Karkonosze (1992), Bílé 

Karpaty (1996) a Dolní Morava (2003). 

 

Biosférické rezervace mají tři hlavní funkce:  

1) chránit na svém 

území biologickou 

a kulturní různorodost, 

tj. kulturní a přírodní 

dědictví,  

2) být vzorovým 

příkladem správného 

hospodaření v krajině 

a poskytovat  experi-

mentální plochy pro 

trvale udržitelný rozvoj,  

3) být oblastmi, ve kterých probíhá intenzivní výzkum, monitoring 

životního prostředí, vzdělávání a výchova obyvatel. 

Krkonoše 

Třeboňsko 
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Funkce BR zajišťuje jejich zonace:  

 Jádrové zóny jsou dlouhodobě chráněny národní legislativou, aby 

byla uchována jejich biodiverzita a mohly být sledovány relativně 

nenarušené ekosystémy.  Může zde probíhat neinvazivní výzkum 

a výuka. V ČR je právní ochrana přírody jádrových zón zajišťována 

prostřednictvím statutu zvláště chráněných území (národní přírodní 

rezervace, přírodní památka, 1. zóna národního parku apod.).  

 Nárazníková zóna obklopuje jádrovou zónu nebo s ní sousedí 

a chrání ji před následky lidské činnosti. Mohou zde probíhat aktivity 

jako výzkum, výcvik, vzdělávání a některé formy rekreace a vhodného 

využívání obnovitelných zdrojů. 

 Přechodová zóna (oblast spolupráce) dává prostor různým lidským 

činnostem. Je vhodná k uplatnění různých modelů udržitelného 

rozvoje. Místní obce, státní instituce (včetně ochrany přírody), vědci, 

občanská a kulturní sdružení, soukromí podnikatelé a další 

zainteresované skupiny i jednotlivci se zde mohou spolupodílet na 

aktivitách v oblasti a na rozvoji jejích zdrojů. V této zóně „projekt 

biosférické rezervace“ nejvíce vchází ve známost prostřednictvím 

spolupráce jeho „koordinátorů“ s vlastníky a uživateli půdy, 

s místními úřady, vědeckými pracovníky a dalšími. Tato zóna bývá 

větší než ostatní a činnosti v ní probíhající přesahují často přes území 

ležící uvnitř vytyčené hranice. 

Odpovídající činnosti mohou podle 

příslušných zón v BR probíhat tak, 

aby byly jejich základní funkce 

sladěny - od jádrové zóny, kde 

převažuje ochrana přírody přes 

ochrannou zónu nárazníkovou 

až k zóně přechodové, neboli 

oblasti spolupráce, která dává 

prostor obcím a ekonomickým 

aktivitám obyvatelstva.  
 

Činnost programu MAB a biosférických rezervací u nás i ve světě pomáhá 

naplňovat mezinárodní úmluvy (Konvence na ochranu biologické diverzity, 

Ramsarská úmluva o ochraně mokřadů, Bonnská konvence, Evropské 

direktivy aj.). Udržitelný rozvoj v BR by měl uspokojovat současné 

potřeby, aniž by ohrožoval možnost uspokojit potřeby příštích generací. 

To předpokládá nejen racionální využívání obnovitelných zdrojů, ale 

Výlov 
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zahrnuje i požadavky na rozvoj kulturní a společenský a na bezpečnost 

a rovnocennost různých oblastí ve světě. 

Toto pojetí BR je ve své teorii velice přitažlivé. Uskutečňování myšlenky 

biosférické rezervace v praxi však vyžaduje předvídavost, představivost, 

vytrvalost a schopnost a snahu nějakým způsobem sjednotit velmi 

různorodé skupiny obyvatel, uživatelů a majitelů půdy a podnikatelů 

ke vzájemné dohodě o způsobech zacházení s příslušným územím 

a chování se v něm. Management BR se snaží zainteresovat místní 

obyvatele (obce, spolky, vládní i nevládní organizace, podnikatele atd.) 

a získat jejich účast a podporu v aktivitách, které lze pod vlajkou MAB 

podnikat. V ČR platí zákony o ochraně přírody a územním plánování. 

Termín biosférická rezervace však není u nás a ani ve většině zemí 

samostatným právním pojmem, což je současně slabou i silnou stránkou, 

která umožňuje značnou pružnost a uvádí do praktického života nové 

myšlenky v různých souvislostech. 

Každá BR má (v různé podobě) 

koordinační jednotku, kancelář 

biosférické rezervace s koordinátory, 

kteří se snaží naplňovat rovnocenné 

funkce biosférických rezervací  - 

rozvíjet spolupráci s místními obyvateli 

a institucemi, iniciují různé činnosti 

a poskytují informace a pomoc ku 

prospěchu lidí a biosféry v dané oblasti. 

Sídla správ jednotlivých českých biosférických rezervací:  

- BR Třeboňsko: Správa CHKO Třeboňsko  

- BR Křivoklátsko: Správa CHKO Křivoklátsko  

- BR Šumava: Správa NP a CHKO Šumava, ve spolupráci s Regionální 

rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s.  

- BR Krkonoše/ Karkonosze: Správa KRNAP  

- BR Bílé Karpaty: Správa CHKO Bílé Karpaty  

- BR Dolní Morava: Biosférická rezervace Dolní Morava, o.p.s. 

 

 Autor textu: Eva Jelínková, Český národní komitét programu UNESCO 

Člověk a biosféra  (MAB) 

Autor fotografií: Jan Ševčík 

Hrad Křivoklát 
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Geoparky v ČR 

Na počátku 3. tisíciletí se zrodila iniciativa 

geoparků, věnující se odkazu planety Země. 

Jejím smyslem je přiblížit široké veřejnosti 

poznatky o tom, jak pohyb kontinentů, 

aktivita vulkánů, ledovcová činnost a změny 

klimatu vytvářely a stále vytvářejí krajinu včetně jejího kulturního 

dědictví i nerostného bohatství. Geopark je geologicky významné 

území, s počtem obyvatel dostatečně velkým pro realizaci udržitelného 

rozvoje. Prezentuje nejen geologické a geomorfologické dědictví, 

např. erozní útvary (skalní města, krasové jeskyně), pozůstatky po  

sopečné činnosti, paleontologická naleziště, 

pozůstatky po těžbě nerostných surovin 

(doly, lomy), ale i související kulturní 

a historické stopy v krajině (archeologické 

památky, sakrální a technické památky, 

tradice, folklór, místní řemesla atd.).  
 

Geoparky nabízejí jednu z možností, jak chránit a zároveň zodpovědným 

způsobem využívat dědictví planety Země. Nepředstavují žádnou zákonem 

vymezenou kategorii chráněného území, jsou iniciativou místních 

a regionálních institucí podporovanou v míře odpovídající její serióznosti 

a profesionalitě Ministerstvem životního prostředí ČR. Geopark je území, 

kde existuje společenská shoda na tom, jak žít v souladu s přírodou, aby 

činnost člověka v krajině zachovávala a kultivovala její přírodní a kulturní 

hodnoty. Geopark tedy představuje výraz odhodlání občanské společnosti 

vzít odpovědnost za vývoj své krajiny do svých rukou  -  chránit, 

prezentovat, prožívat a využívat své geologické i další související krajinné 

dědictví a přidat k tomuto odkazu svou přidanou hodnotu, za kterou 

se nebude muset před svými potomky stydět. 
 

Geoparky podporují vědecký výzkum a spolupráci 

s univerzitami a výzkumnými institucemi. 

Stimulují dialog mezi vědci a místními obyvateli, 

kteří hrají v geoparku zásadní roli, protože se  

různým způsobem podílejí na jeho vzniku a chodu. 

Právě místní obyvatelé prezentují návštěvníkům 

své území a jsou v geoparku zaměstnáni jako 

průvodci, producenti místních výrobků, řemeslníci, umělci, hoteliéři, 

dopravci, provozovatelé stravovacích služeb, drobní zemědělci apod.   
 

Geopark Ralsko 

Iveta Dandová 

Geopark Český ráj 
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Geopark je území s potenciálem pro rozvoj udržitelného cestovního ruchu, 

k jehož realizaci dochází kromě provozováním tzv. geoturismu 

i prostřednictvím dalších forem šetrného cestovního ruchu, jako jsou 

např. ekoturismus, agroturismus či etnoturismus. Poznatky o geologickém 

a dalším krajinném dědictví jsou však prezentovány tak, aby široká 

veřejnost včetně dětí pochopila významné jevy a procesy, které vedly 

k utváření současné podoby Země a které stále probíhají. 
 

Po vzoru jiných národních sítí geoparků v Evropě 

i ve světě, vznikla i v České republice Síť 

národních geoparků. Ta bude postupně přibírat 

další národní geoparky vznikající na území ČR 

a umožňovat jim efektivní tvorbu společných 

projektů, pravidelnou výměnu informací a sdílení 

praktických zkušeností, sdílení webstránky, 

používání společného loga atd. Fungování této sítě 

je v rukou Rady národních geoparků, poradního 

orgánu ministra životního prostředí ČR, který 

mj. konzultuje a hodnotí podané žádosti o vyhlášení národního geoparku. 

Tato Rada sdružuje představitele z věcně příslušných ministerstev, 

akademických pracovišť i osvětových institucí. 
  

Členem Sítě evropských geoparků a současně Světové 

sítě geoparků pod patronací UNESCO se v říjnu 2005 

stal Geopark Český ráj, který se v červnu 2010 

společně s Geoparkem Egeria (Karlovarský kraj) stal 

národním geoparkem. Dalšími dvěma národními 

geoparky se v dubnu 2012 staly Geopark Železné hory 

a Geopark GeoLoci (Tachovsko). Geopark Kraj 

blanických rytířů a Geopark Podbeskydí prezentující 

se zemitým tématem „Karpaty – kameň a život“ jsou 

nyní v procesu certifikace na národní geopark. Další 

čtyři geoparky se nachází v pokročilé fázi své kandidatury na národní 

geopark: Geopark Joachima Barranda se světově proslulou 

paleontologií, Geopark Vysočina nejen s žulovým fenoménem, Geopark 

Jeseníky s čarovnou krajinou a čarodějnickou minulostí a Geopark Ralsko 

s výpravným mottem „Krajinou zaniklých obcí, železné rudy a pískovce 

bez bariér“. Řídicí subjekty národních i kandidátských geoparků úzce 

spolupracují s představiteli krajů a obcí ležících na jejich území. V případě 

Národního geoparku Egeria jde také o spolupráci s bavorskými 

představiteli přeshraničního Česko-bavorského geoparku. 
 

Geopark Vysočina 

Geopark Kraj 

blanických rytířů 
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Základní zásady a podmínky vzniku, rozvoje a fungování národních 

geoparků jsou obsaženy v Chartě národních geoparků ČR. K jejím 

principům patří nejen aktivní začlenění místních obyvatel do činnosti 

geoparku a  popularizace i  osvěta v oblasti geologických, ale  

i ostatních krajině ekologických disciplín. Je v ní dále zahrnuta i otázka 

ochrany a údržby geologických lokalit, nikoli ve smyslu legislativním, 

nýbrž jako aktivní působení pomocí osvětových, ekonomických, terénně 

technických a dalších nástrojů. S tím souvisí jediná restrikce obsažená 

v Chartě národních geoparků ČR, kterou je nulová tolerance vůči ničení, 

poškozování a prodeji geologického materiálu, zejména drahokamů 

a zkamenělin. 
 

Rozvoj konceptu geoparků by měl vést mj. k hlubšímu pochopení vývoje 

a většímu respektování významu všech sfér a procesů naší planety a tudíž 

k udržitelnějšímu přístupu při využívání jejího dědictví. Silná kulturní 

i přírodní identita obyvatel představuje jeden ze základních pilířů jejich 

zdravého vztahu ke krajině, kterou obývají. Lidé se ke krajině často 

vztahují pomocí propojení zajímavých přírodních úkazů s kulturními 

artefakty. To spoluvytváří jejich pouto ke krajině, ať již v rámci 

dennodenní práce, náboženských praktik a běžných rituálů nebo třeba jen 

při cestování za radostí z poznání.  

 
 

Autor textu: Martina Pásková, Ministerstvo životního prostředí ČR 

Autoři fotografií: Martina Pásková,  Jiří Adamovič (Geolog. ústav 

Akademie věd České republiky, v.v.i.) 

Autorka mapy: Iveta Čtveráková (Univerzita Karlova) 
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Rukopis J.A.Komenského: 

Labyrint světa a ráj srdce 

Dokumentární dědictví – Paměť světa 

Program Paměť světa UNESCO byl 

zahájen v r. 1992 za účelem podpořit 

záchranu a uchování kulturního 

dědictví zaznamenaného v dokumen-

tech všeho druhu, ať jde o rukopisy, 

tištěné publikace, elektronické 

publikace a digitální data, archiválie, 

zvukové a video záznamy nebo film.  
 

Česká republika byla prostřednictvím své 

národní knihovny aktivní v tomto 

programu již od jeho počátku a podpořila 

jej šesti pilotními projekty, z nichž vydání 

soupisu nejvzácnějších dokumentů 

knihovny s obrazovými ukázkami na CD-

ROM v roce 1993 bylo vůbec prvním 

úspěšně završeným projektem programu 

v mezinárodním měřítku. Tento projekt 

vešel do historie programu jako Pražský projekt a za ním následovaly další, 

mj. první ucelená digitální vydání rukopisů v roce 1995, katalogy perských 

a arabských rukopisů a v neposlední řadě doporučení pro digitalizaci, 

vydaná v definitivní verzi spolu s příslušným software a standardy v roce 

1999 a schválená v témže roce UNESCO jako vzorová doporučení 

ke zpřístupnění dokumentárního dědictví.  
 

Silná podpora programu ze strany Národní 

knihovny ČR se také projevovala a projevuje prací 

v Mezinárodní poradní komisi, do níž byl zástupce 

naší národní instituce jmenován v letech 1997–

2000 a znovu od roku 2013, mezitím působil 

v letech 1996–2012 v její subkomisi pro 

technologii.  
 

Aktivní spolupráce s UNESCO a činnost Národní 

knihovny České republiky v oblasti ochrany 

a zpřístupnění kulturního dokumentárního dědictví 

vyústily v roce 2005 v udělení ceny Jikji programu 

UNESCO Paměť světa, jejíž byla naše národní instituce historicky prvním 

celosvětovým laureátem.  

Rukopis Jana Rokycany a Jakoubka  

Stříbra z 15. století. 



 

 
 23 

Arabská mapa světa z 15. stol 

Práce pro program Paměť světa byla prvotním impulsem pro digitalizaci 

knihovních dokumentů v ČR. Je tedy přirozené, že se Ministerstvo kultury 

ČR hlásí k tomuto programu UNESCO podporou digitalizace rukopisů 

a starých tisků svým dotačním titulem Národní program digitálního 

zpřístupnění vzácných dokumentů Memoriae Mundi Series Bohemica, 

a to nepřetržitě již od roku 2000. To dalo 

možnost českým kulturním institucím začít 

digitálně zpracovávat své vzácné dokumenty 

dle jednotných standardů.  

 

Od roku 2003 byly zpřístupňovány v knihovně 

Manuscriptorium (www.manuscriptorium.eu),  

která se do dnešních dnů rozvinula v největší 

evropskou digitální knihovnu rukopisů, v níž kromě více než padesáti 

českých institucí prezentuje své fondy více než sedmdesát zahraničních 

institucí na základě naprosto jedinečného technického řešení. 
  
V roce 1997 došlo fakticky prvními zápisy  

ke spuštění celosvětového registru programu 

Paměť světa, který sdružuje na základě pečlivého 

výběru z předkládaných nominací nejvzácnější 

položky dokumentárního dědictví, které mají 

celosvětový význam. Do této doby byly z České 

republiky do registru zapsány tři sbírky Národní 

knihovny České republiky (Sbírka středověkých 

rukopisů české reformace, Soubor periodik ruské, 

ukrajinské a běloruské emigrace z let 1918-1945 

a  Pražská kolekce 526  univerzitních tezí 

ohlašujících významné disputace na půdě 

filozofické fakulty) a Sbírka českých 

a slovenských samizdatových periodik z let 1948 

až 1989 Knihovny Libri prohibiti.  

 

V nedávné době Národní knihovna podpořila 

vytvoření subkomise pro vzdělávání a výzkum 

a také se účastní příprav na ustavení Regionální 

komise programu Paměť světa pro Evropu.  
 

Autor textu: Adolf Knoll, Národní knihovna ČR 

Fotografie: Digitální knihovna Manuscriptorium Orientální rukopis: perský 

http://www.manuscriptorium.eu/


 

 
 24 

Nositelé tradic lidového řemesla 

Systém „Nositelé tradice lidových 

řemesel“ je projekt, kterým 

Ministerstvo  kultury  České republiky 

přispívá k  naplňování principů 

dokumentu „Doporučení k ochraně 

tradiční lidové  kultury a folkloru“, 

vydaného 25. Generální konferencí 

UNESCO v roce 1989.  
 

Dokument vyzývá členské země, aby 

věnovaly zvýšenou pozornost péči 

o tradiční kulturu svých zemí 

a podporovaly všechny formy jejího 

výzkumu a dokumentace, zejména pak 

jejich nehmotných součástí. Konkrétní 

náplň projektu je inspirována jedním 

z pilotních projektů UNESCO, nazvaným 

„Žijící lidské poklady“, jehož cílem je vytvořit komplexní program péče o 

zánikem ohrožené fenomény tradiční kultury a jejich nositele.  
 

V České republice nabyl tento projekt podobu systematické péče o tradiční 

výrobní technologie a jejich znalce. Pod názvem Nositelé tradice lidových 

řemesel vznikl v roce 2000 systém, jehož cílem je ocenit a veřejně 

zviditelnit výrobce, kteří na vysoké technické úrovni ovládají jedinečné 

a zánikem ohrožené technologie lidové 

výroby. Současně s jejím uchováním 

se aktivně podílejí na propagaci 

a předávání výrobních postupů svým 

žákům a následovníkům.  
 

Za dobu existence projektu ocenil ministr 

kultury České republiky tímto titulem již 

více než pět desítek výrobců, kteří 

reprezentují celá výrobní spektra tradičních 

technologií. Můžeme mezi nimi najít 

hrnčíře, kováře, řezbáře, sekerníky, 

tkadleny a vyšívačky, košíkáře, obuvníky 

i jedinečného výrobce kamenných brousků. 

 

Řezbář Štefan  Kanaloš 

Pletení z orobince Iveta Dandová 
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Předávání titulu Nositel tradice lidových řemesel se koná každoročně 

u příležitosti národního zahájení Dnů Evropského dědictví v České 

republice. Povzbudivé výsledky projektu a snaha o jejich prezentaci 

na půdě, která celou ideu ochrany nemateriálního kulturního dědictví 

zrodila, stály u vzniku myšlenky představit oceněné výrobce v sídle 

UNESCO.  
 

Pod názvem HOMO 

FABER byla výstava 

otevřena v únoru roku 

2009 v tzv. Salle des 

Pas Perdus v sídle 

UNESCO v Paříži. 

Slavnostního zahájení 

výstavy se ujala 

trojice významných 

hostů, jimiž byli 

generální ředitel 

UNESCO Koïchiro 

Matsuura, ministr kultury ČR Václav Jehlička a Petr Janyška, stálý 

představitel České republiky při UNESCO. Součástí výstavy byly praktické 

ukázky výroby, tvořivá dílna a filmová projekce práce všech oceněných. 

Zasloužená pozornost, které se výstava těšila ve Francii, pokračovala 

i po návratu do vlasti. V roce 2009 byla instalována v Musaionu Národního 

muzea v Praze, následovalo České centrum ve Varšavě a celá řada dalších 

muzeí a galerií v ČR.  
 

Cílem projektu Nositelé tradice lidových 

řemesel ovšem není pouze veřejné ocenění 

jednotlivých výrobců. Naší snahou 

je též propagovat a zviditelnit tradiční 

řemeslo a jeho výrobky, aby se opět staly 

běžnou součástí každodenní kultury – 

v interiéru, oděvu i věcech denní potřeby. 

Pouze tím můžeme zaručit, že zůstanou 

i nadále živou součástí naší kultury 

a nikoli pouze zajímavým muzejním 

exponátem. 
 
 

Autor textu a fotografií: Martin Šimša, Národní ústav lidové architektury 

Pletení z loubků, Milan Macho 

Vernisáž výstavy HomoFaber v Paříži za účasti 

GŘ  UNESCO Koïchira Matsuury 
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Nemateriální kulturní dědictví v ČR 

Jízda králů, masopust, velikonoční hrkání, 

stavění májí, výšivky, řemeslo, lidové 

léčitelství, loutkářství, pohádky, kolové 

tance… Výčet obřadů, znalostí, dovedností 

a projevů slovesného, hudebního či tanečního 

folkloru a interpretačního umění je téměř 

nekonečný. Jednotlivé prvky se skládají jako 

střípky do mozaiky lidského života. Každý 

člověk si z nich vybere jen některé. Když 

se však poskládají, tvoří jedinečnou kulturní 

identitu každé skupiny, národa i jednotlivce. 

Na rozdíl od hmotných památek je nemateriální kulturní dědictví 

neuchopitelné. Nelze se jej dotknout, nelze jej spočítat nebo změřit. 

Jeho vnitřní rozměr a zákonitosti se dají jen těžko zachytit, musejí 

se prožít. ČR se může v tomto ohledu pyšnit skutečným bohatstvím, 

o nějž se lidé starají, neustále jej přetvářejí a rozvíjejí.  
 

 

Důkazem je přistoupení ČR k Úmluvě o zachování nemateriálního 

kulturního dědictví UNESCO.  Ačkoliv ochrana duchovního odkazu naší 

země systematicky probíhala už v době ratifikace Úmluvy, ta jí dala nový 

rozměr a směr. Díky tomu stát podporuje výzkum, dokumentaci, propagaci 

i samotné uchování kulturních prvků prostřednictvím Národního ústavu 

lidové kultury, sítě pověřených krajských pracovišť a řady dalších institucí. 

Nejdůležitějšími aktéry jsou však sami nositelé kulturních tradic.  
 

Nemateriální kultura zahrnuje několik oblastí: ústní tradice a vyjádření, 

interpretační umění, zvyklosti, obřady, slavnostní události, tradiční lidové 

vědomosti a zkušenosti týkající se přírody a vesmíru, znalosti  a dovednosti 

spojené s tradičními řemesly. Ty nejvýznamnější z nich jsou zapisovány 

do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Některé 

ze zapsaných prvků mohou vzhledem ke své 

jedinečnosti a hlubokým kořenům dosáhnout až 

na zápis do Reprezentativního seznamu 

nemateriálního kulturního dědictví lidstva 

UNESCO. 
 

V tuto chvíli obsahuje národní seznam tradiční 

lidové kultury devět zápisů. Verbuňk – 

mužský sólový tanec ze Slovácka, jenž 

je důležitou součástí zvykoslovných událostí 

Jízda králů 

Verbuňk 
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v regionu, především hodů. Tanec nejspíš původně souvisel s odvody 

na vojnu. Muži při něm mohli ukázat svou obratnost, fyzickou zdatnost 

i kreativnost.  
 

Jako barevné tečky na mapě Slovácka ožívají pravidelně obce Hluk, 

Kunovice, Skoronice a Vlčnov jízdou králů – objížďkou na koních bohatě 

ozdobených papírovými květy. Tento obřad se v minulosti vázal k období 

svatodušních svátků. Praporečník, vyvolávači, výběrčí a další jezdci 

objíždějí obec s králem – mladým chlapcem převlečeným do ženského 

svátečního kroje, jehož střeží pobočníci neboli pážata. Jezdci oslovují 

přihlížející a obyvatele vesnice veršovanými vyvolávkami a vybírají dárky 

pro krále.  
 

Vesnické masopustní obchůzky a masky 

na Hlinecku zastupují velký soubor 

masopustních obyčejů vyskytujících 

se na celém území ČR. Jsou jedinečné 

ustálenými postavami tzv.  maškarády  - 

kominíky, turky, slaměným, židy, rasy, 

kobylami a strakatým se  ženuškou, 

i tradičním charakterem průběhu obchůzky 

a chování jednotlivých masek.  
 

Nemateriálním dědictvím sdíleným mnoha národy světa je sokolnictví – 

umění chovu dravců, jejich ochrany, výcviku a lovu s nimi. Historie 

sokolnictví je dlouhá 4000 let a vznikla ve střední Asii. V minulosti byli 

dravci využíváni sokolníky především k lovu. Dnes je sokolnictví vnímáno 

jako zájmová aktivita, která spojuje člověka s přírodou a prohlubuje její 

poznání.  
 

S poznáním přírody souvisí i myslivost – plánovitě trvale udržitelné 

obhospodařování zvěře a jejího prostředí. Myslivost v sobě koncentruje 

znalosti o přírodě a snahu o dosažení rovnováhy v ekosystému. Souvisí 

s ní i lov, především za účelem kontroly nežádoucího přemnožení určitých 

druhů zvěře na úkor jiných.  
 

Významným prvkem nemateriální kultury je také valašský odzemek – 

další mužský sólový tanec, tentokrát z oblasti severní Moravy. Patří 

do širšího souboru mužských skočných tanců, které můžeme nalézt na 

území celého karpatského oblouku. Odzemek je spojován s pasteveckou 

kulturou. Na Valašsku si udržuje živou formu, která poskytuje svým 

nositelům důležitý pocit sounáležitosti a identity, který již u řady jiných 

lidových tanců vymizel.  

Masopust na Hlinecku 
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Už jen zřídka můžeme na území 

České republiky ve velikonočním 

období shlédnout vodění Jidáše – 

zvyk konaný na  Bílou sobotu. Dodnes 

se udržuje především v Pardubickém 

kraji a plynule navazuje na obchůzky 

tzv. hrkáčů – mladých chlapců, kteří 

obcházejí od Zeleného čtvrtka do Bílé 

soboty vesnici a hrkáním nahrazují 

zvonění kostelních zvonů. Na Bílou 

sobotu pak obcházejí obec s Jidášem – chlapcem v masce ze slámy nebo 

sena a koledují. Maska je na závěr obřadně spálena.  
 

Zcela jinou skupinu v národním seznamu zastupuje východočeské 

loutkářství, jehož historie v českých zemích spadá do druhé poloviny  

18. století, kdy potulní 

marionetáři putovali krajinou. 

Loutkaři plnili také důležitou 

roli zprostředkovatele  profe-

sionální dramatické tvorby 

širokým lidovým masám, 

přičemž se hrávalo především 

pro děti. Dnes je loutkářství 

rozšířeným fenoménem, jenž 

navazuje  na  tradici  řadou  

moderních forem jak profesionálních, tak i amatérských.  
 

Městské prostředí zastupuje běh o Barchan – obyčej, který se udržuje 

ve městě Jemnice. Běh čtyř poslů připomíná událost, kdy Jan Lucemburský 

poslal z vojenského tažení vzkaz své manželce Elišce Přemyslovně 

zanechané za hradbami Jemnice. Královna běžce odměňuje barchetovým 

náprsníkem, šátkem, punčochami a věncem.  
 

Uvedli jsme pouze skromný výběr z bezpočtu prvků, které tvoří tradiční 

lidovou kulturu České republiky. Jejich role v životě současného člověka 

tkví především v tom, že jeho generaci propojuje s generacemi předešlými  

a nabízí odkaz, který i další pokolení mohou nést jako součást své kulturní 

identity.  
 

Autor textu: Eva Románková, Národní ústav lidové kultury 

Fotografie: Archiv Národního ústavu lidové kultury 

Vodění jidáše 

Východočeské loutkářství 
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Památky Světového dědictví v ČR 

Nejvýraznější díl spolupráce v oboru nemovitého 

kulturního dědictví je založen na naplňování 

Úmluvy o ochraně světového kulturního 

a přírodního dědictví, k níž bývalé Československo 

přistoupilo v roce 1991 a Česká republika v těchto 

závazcích pokračuje. 
 

Statky světového dědictví jsou kulturní památky a památkově chráněná 

území nebo jejich části, jimž bylo v procesu hodnocení přiznáno, že jejich 

určité charakteristiky jim dávají výjimečnou celosvětovou hodnotou, 

a mohou tak být zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO, 

v souladu s mezinárodní Úmluvou o ochraně světového kulturního 

a přírodního dědictví.  
 

V působnosti Ministerstva kultury ČR (MK) plní v oblasti světového 

dědictví řadu úkolů Národní památkový ústav (NPÚ), jako resortní 

příspěvková organizace. Některé lokality světového dědictví jsou přímo ve 

správě tohoto ústavu, a je jim proto věnována maximální odborná péče. 
 

NPÚ zároveň sjednocuje péči o světové dědictví, provádí metodickou 

pomoc jejich vlastníkům a správcům pro naplňování požadavků 

vyplývajících z jejich významného mezinárodního postavení. NPÚ rovněž 

podle požadavků MK ČR a Centra světového dědictví připravuje souhrnné 

informace o stavu těchto statků a navrhuje případná opatření k jeho 

zlepšení. Podílí se jak na periodickém, tak reaktivním monitoringu těchto 

statků. Působí jako poradní a metodická pomoc v procesu přípravy dalších 

nominací, včetně přímé účasti v hodnotícím řízení. Vystupuje v roli 

partnera v řadě projektů municipální, krajské či soukromé povahy, které 

jsou připravovány a naplňovány s podporou významného dotačního 

programu s názvem Podpora pro památky UNESCO, který od roku 2008 

zřídilo MK a díky kterému se světovému kulturnímu dědictví v České 

republice podařilo zajistit množství odborných i prezentačních výsledků 

pro nejširší veřejnost různé cílové skupiny. 
 

S ohledem na široké spektrum činností je NPÚ zastoupen vedle 

Ministerstva kultury ČR i v České komisi pro UNESCO. 
 

Autor: Věra Kučová, Národní památkový ústav, 

Fotografie: České dědictví UNESCO 
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1. Historické centrum Prahy (1992) - jako sériový statek o dvou částech- Historické centrum 

Prahy a Průhonický park 
 

2. Historické centrum Českého Krumlova (1992) 
 

3. Historické centrum Telče (1992) 
 

4. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou (1994) 
 

5. Kutná Hora: historické centrum s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v 

Sedlci (1995) 
 

6. Kulturní krajina Lednice-Valtice (1996) 

1 2 

3 4 

5 6 
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7. Vesnická památková rezervace Holašovice (1998) 

8. Zahrady a zámek v Kroměříži (1998) 

9. Zámek Litomyšl (1999) 

10. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000) 

11. Vila Tugendhat v Brně (2001) 

12. Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči (2003) 

7 
8 

9 10 

11 12 


