


¡ vše, čeho určitý národ dosáhl v oblasti kultury
a) kulturní památky – věci hmotné povahy
b) duchovní dědictví – nehmotná povaha (lidová 

slovesnost, písně, díla spisovatelů a vědců, 
tradice, svátky)

- ke kulturnímu bohatství národa řadíme:
1) významné výtvory lidské činnosti
2) kulturní zvyklosti
3) chráněná území



¡ předměty a stavby
¡ dokládají historický vývoj a způsob života společnosti
1) památky zapsané do Seznamu světového dědictví 

UNESCO – 12 českých památek
2) národní kulturní památky – nejvýznamnější součást 

kulturního bohatství národa, o prohlášení rozhoduje 
vláda

3) kulturní památky – věci nebo jejich soubory, které jsou 
významnými doklady historického vývoje, mají vztah k 
významným osobnostem a historickým událostem, jejich 
seznam vede Národní památkový ústav

4) městské a vesnické památkové rezervace a památkové 
zóny 





¡ Praha – historické centrum
¡ Český Krumlov – historické centrum

¡ Telč – historické centrum
¡ Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené 

hoře
¡ Kutná Hora – historické centrum

¡ Lednicko-valtický areál
¡ Kroměříž - zámek a zahrady 

¡ Holašovice – vesnická památková rezervace
¡ Litomyšl – zámek

¡ Olomouc – Sloup Nejsvětější Trojice
¡ Brno – vila Tugendhat

¡ Třebíč – židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa



¡ seznam: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%C3%A1ro
dn%C3%ADch_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1
tek_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%25C3%25A1rodn%25C3%25ADch_kulturn%25C3%25ADch_pam%25C3%25A1tek_%25C4%258Cesk%25C3%25A9_republiky


MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE - vybraná část 
historického jádra města s dochovanými budovami (nebo jejich soubory) a městskou 
infrastrukturou (kašnami, sochami apod.) bez výrazněji rušivých stavebních zásahů z 
nové doby, chráněny jsou nejen jednotlivé stavby, ale i historický půdorys, urbanistická 
struktura, panorama apod. 
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_rezer
vace

MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA - vyhlašuje vyhláškami 
Ministerstvo kultury České republiky, jedná se o část města, která je historicky 
významná  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bstsk%C3%BDch_pam%C3%A1tkov%C
3%BDch_z%C3%B3n_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vesnick%C3%BDch_pam%C3%A1tkov%C3%BDc
h_rezervac%C3%AD_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice
VESNICKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vesnick%C3%BDch_pam%C3%A1tkov%C3%BDc
h_z%C3%B3n_v_%C4%8Cesk%C3%A9_republice

http://cs.wikipedia.org/wiki/M%25C4%259Bstsk%25C3%25A1_pam%25C3%25A1tkov%25C3%25A1_rezervace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%25C4%259Bstsk%25C3%25BDch_pam%25C3%25A1tkov%25C3%25BDch_z%25C3%25B3n_v_%25C4%258Cesk%25C3%25A9_republice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vesnick%25C3%25BDch_pam%25C3%25A1tkov%25C3%25BDch_rezervac%25C3%25AD_v_%25C4%258Cesk%25C3%25A9_republice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_vesnick%25C3%25BDch_pam%25C3%25A1tkov%25C3%25BDch_z%25C3%25B3n_v_%25C4%258Cesk%25C3%25A9_republice


¡ obyčeje a zvyky po našich předcích
¡ spojují se s oslavami různých svátků a výročí



1) národní parky  - nejpřísnější režim ochrany, omezen 
volný pohyb lidí, v ČR 4

2) chráněné krajinné oblasti – dovoleno rekreační vyžití, v 
ČR celkem 25

3) přírodní rezervace – ochrana menších území, zákaz 
těžby, zákaz pohybu mimo označené cesty  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%C3%A1rodn%C3
%ADch_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADch_rezervac%
C3%AD_v_%C4%8Cesku

4) přírodní památky – ochrana určitých přírodních objektů, 
přírodní parky, památné stromy  
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%C3%A1rodn%C3
%ADch_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%ADch_pam%C3%
A1tek_v_%C4%8Cesku

http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%25C3%25A1rodn%25C3%25ADch_p%25C5%2599%25C3%25ADrodn%25C3%25ADch_rezervac%25C3%25AD_v_%25C4%258Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%25C3%25A1rodn%25C3%25ADch_p%25C5%2599%25C3%25ADrodn%25C3%25ADch_pam%25C3%25A1tek_v_%25C4%258Cesku




ROMÁNSKÝ SLOH – stavby z kamene, malá okna, silné zdi, 
rotundy, baziliky

GOTIKA – mohutné stavby, lomený oblouk, vnitřní opěrný 
systém, katedrály, hrady

RENESANCE a MANÝRISMUS – inspirace antikou, 
souměrnost, sgrafito, sloupořadí, zámky, paláce

BAROKO a ROKOKO – mohutné stavby, kupole, asymetrie, 
zdobnost, kostely, zámky

KLASICISMUS a EMPÍR – návrat k antice, pravidelné 
stavby, sloupořadí, střídmost

ROMANTISMUS – historismus, napodobování předchozích 
slohů, zámky

SECESE – ornamentálnost, přírodní tvary
MODERNA





¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD_(%C4%8Cesko)
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%C3%A1rodn%C3%ADch_kulturn%C3%ADch_pam%C3%A1tek_%

C4%8Cesk%C3%A9_republiky
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_rezervace
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_z%C3%B3na
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1n%C4%9Bn%C3%A1_%C3%BAzem%C3%AD_v_%C4%8Cesku
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%BD_sloh#Architektura
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance#Typick.C3.A9_rysy
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko#Architektura
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokoko
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Man%C3%BDrismus
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADr
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Novogotika
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Novorenesance
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlubok%C3%A1_(z%C3%A1mek)
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Secese
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkcionalismus
¡ http://cs.wikipedia.org/wiki/Postmodern%C3%AD_architektura

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%25C4%259Btov%25C3%25A9_d%25C4%259Bdictv%25C3%25AD_(%25C4%258Cesko)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%25C3%25A1rodn%25C3%25ADch_kulturn%25C3%25ADch_pam%25C3%25A1tek_%25C4%258Cesk%25C3%25A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%25C4%259Bstsk%25C3%25A1_pam%25C3%25A1tkov%25C3%25A1_rezervace
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%25C4%259Bstsk%25C3%25A1_pam%25C3%25A1tkov%25C3%25A1_z%25C3%25B3na
http://cs.wikipedia.org/wiki/Masopust
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%25C3%25A1n%25C4%259Bn%25C3%25A1_%25C3%25BAzem%25C3%25AD_v_%25C4%258Cesku
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%25C3%25A1nsk%25C3%25BD_sloh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Renesance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Baroko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klasicismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rokoko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Man%25C3%25BDrismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Emp%25C3%25ADr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Novogotika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Novorenesance
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlubok%25C3%25A1_(z%25C3%25A1mek)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Secese
http://cs.wikipedia.org/wiki/Funkcionalismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Postmodern%25C3%25AD_architektura

