
 1 

 

 

Téma:  KULTURNÍ   DĚDICTVÍ   PARDUBICKÉHO REGIONU 

Autorka: Milada Švecová, Kamila Sásiková, Miroslav Ulrich 

KULTURNÍ DĚDICTVÍ- VYHLÁŠENÝ PROGRAM UNESCO 

Z globálního hlediska jde o uvědomování si  jejího přírodního a kulturního dědictví, což zdůrazňují  i 

důležité  dlouhodobé programy UNESCO, především pak program Man and Biosphere (MAB)  a 

program Světové přírodní a kulturní dědictví.  

 

Program  Člověk a biosféra  - MAB - byl vyhlášen na generální konferenci UNESCO v roce 1970 a 

jeho cílem je přispět k zajišťování trvalé udržitelnosti  využívání přírodních zdrojů a ke zlepšování 

vztahů mezi člověkem a přírodou. V rámci tohoto programu jsou vyhlašovány  biosférické rezervace. 

Jsou to chráněná území, ve kterých se projevují aktivity lidí, věnuje se v nich  pozornost i sociálně 

ekonomickému rozvoji a zdůrazňuje se spolupráce mezi vědeckou sférou  a veřejností. V roce 2010 

bylo na světě 564 biosférických rezervací ve 109 zemích.  V ČR byly  dosud vyhlášeny tyto oblasti: 

 I.  Bílé Karpaty 

 II. Pálava 

 III.Krkonoše 

 IV. Šumava 

 V. Křivoklátsko 

VI. Třeboňsko 

 

Program Světové kulturní a přírodní dědictví  byl  vyhlášen pod patronací UNESCO v roce 1972. 

Úmluvou o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, podle níž se stát zavazuje zajišťovat 

ochranu  vybraných objektů.  

Podle této Úmluvy  se v současnosti rozlišuje hmotné  a nehmotné kulturní dědictví UNESCO.  

Mezi hmotné kulturní dědictví jsou zařazovány památky přírodního dědictví (přírodní jevy, geologické 

útvary, lokality  s přirozeným výskytem ohroženého druhu zvířat nebo rostlin), památky kulturního 

dědictví (jedinečné budovy, celá města, sochařská díla apod.) nebo památky smíšeného charakteru.  

Vždy jde o památky jedinečné hodnoty z hlediska celého světa. V roce 2010 v něm bylo 911 položek ze 

148 zemí světa,  z toho 704 položek kulturního dědictví, 180 přírodního a 27 smíšeného. 

Mezi nehmotné památky jsou zařazovány především různé tradice a zvyky.  Některé   z nich jsou od 

roku 2005  označovány oficiálně titulem " Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva“. 

V roce 2010 bylo tak označeno  90 mistrovských děl ze 70 zemí. 

Kromě toho ještě  od roku 1992 existuje Registr „Paměť světa“, jehož prostřednictvím mají být 

zachovány hodnotné archiválie a knižní díla zachována v kameni, písemně, či na audionahrávkách. 

V současné době zahrnuje 283 položek nových dokumentů a sbírek. 

 

Velký vzdělávací a výchovný význam má vědomí  sounáležitosti naší vlasti a domova s celou naší 

planetou. Proto  zvláštní pozornost  věnujeme poznávání částí naší republiky, která jsou mimořádná 

svým přírodním  a kulturním dědictvím z celosvětového hlediska. 

ČR  k  Úmluvě o ochraně přírodního a kulturního dědictví přistoupila v roce 1990.   

Z ČR byly postupně zapsány mezi hmotné kulturní dědictví tyto památky: 

1. Český Krumlov (historický střed města) 
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2. Praha (historické jádro města) 

3. Telč (historický střed města)  

4. Zelená Hora (poutní kostel sv. Jana Nepomuckého) 

5. Kutná Hora (historický střed města s gotickou katedrálou Svaté   Barbory a    chrám Nanebevzetí 

Panny Marie v Sedlci) 

6. Lednicko – valtický areál  

7. Kroměříž (zámek a zahrady) 

8. Holašovice (architektura selských staveb) 

9. Litomyšl (renesanční zámek) 

10. Olomouc (sousoší Nesvětější trojice)  

11. Brno (vila Tugendhat) 

12. Třebíč (židovské město a bazilika Sv. Prokopa) 

 

Titulem" Mistrovské dílo ústního a nemateriálního dědictví lidstva“ se od roku 2005 u nás označuje 

slovácký tanec Verbuňk a od roku 2010  ještě masopustní průvod z Hlinecka a sokolnictví, které 

navrhlo 11 zemí včetně České republiky.V roce 2011 přibyly ještě vlčnovské slavnost.   

V Registru „Paměť světa“ je z naší republiky zapsána od roku 2007 „Sbírka středověkých rukopisů 

české reformace“  a „ Sbírka ruských, ukrajinských a běloruských emigrantských periodik z let 1918-

1945“. Od roku 2011 také sbírka 526 grafických univerzitních tezí z let 1637-1754 deponovaných 

v Národní knihovně České republiky.  K nominaci se připravuje i knihovna Libri Prohibiti. 

        

Vesnické památkové rezervace zahrnují  zachované  stavby lidového charakteru (vesnice, dělnické 

kolonie, předměstské čtvrti ) a je v nich minimálně narušená urbanistická struktura. V současné době 

je u nás 61 vesnických rezervací.   

  

  

TOULKY PARDUBICKÝM KRAJEM NAPŘÍČ STALETÍMI 

 

Pardubice – město perníku a dostihů  

 

Pardubice jsou městská památkovou rezervace  s dominantou zámku, který vznikl na místě  tvrze a 

později  gotického hradu. Renesanční přestavbou koncem 15.století vzniklo rozlehlé  sídlo mocného 

rodu Pernštejnů. Barokní úpravy se uskutečnily v době, kdy zámek patřil královské komoře, která jej 

odkoupila  od Jaroslava z Pernštejna, který neudržel ani další zadlužené statky prodával, co se dalo.  

 

Zámek sloužil různým účelům a od roku 1892 jsou zde sbírky Muzejního spolku v Pardubicích. 

Dlouhou dobu byl zámek rekonstruován a uzavřen. 

V současné době jsou zde přístupné rytířské sály s cennými renesančními nástěnnými malbami, dále 

pak sbírky zbraní, skla a pohlednic. pozornost si zaslouží i gotické a renesanční domy v Perštýnské a 

Zámecké ulici. 

 

Pozoruhodnosti stavitelství 

Systém rondelového opevnění zámku v Pardubicích považují odborníci za nejpokročilejší ze všech 

majetků Pernštejnů. Představuje vrchol středoevropského hradního opevnění, v němž se  uplatnil 

novodobý způsob dělostřelecké obrany, a to s využitím masivních zevních náspů 

(rondelů) . 

Další unikátností je, že při renesanční přestavbě zámku byly poprvé v historii použity  panely. byly to 

jakési prefabrikované keramické díly použité na některá ostění oken a dveří. 

 

Znáte  kulturní dědictví svého kraje? 

 

Kladruby jsou proslulé  nejstarším hřebčínem a chovem ceremoniálních dvorských kočárových koní 

španělsko-neapolské krve, známých starokladrubských běloušů. 

 

Zámek Karlova koruna - zámecké baroko Santiniho - Aichla 

Zámek je  pojmenován na počest Karla VI, který u příležitosti  své   korunovace navštívil 

F.F.Kinského.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C4%9Blnick%C3%A1_kolonie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C4%9Blnick%C3%A1_kolonie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Urbanismus
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Architektonicky jde o  hru válce s krychlí, kdy  jejich geometrickou strohost stavitel zjemnil 

zajímavými detaily.  

 

Zámek v roce 1775 posloužil jako vězení pro účastníky známé selské vzpoury (vězněno zde bylo cca 

400 sedláků).  naopak v roce 1818 to byla divadelní scéna, kde byla sehrána  komedie „Honza 

kolohnát z Přelouče“, kde si zahrál i mladičký Klicpera.  

 

Kunětická hora - pevný hrad husitského hejtmana 

 

Hrad Kunětická hora byl postaven  husitským hejtmanem Divišem Bořkem z Miletínka. K unikátům 

hradu patří bezesporu nepoměr mezi skromnou obytnou částí hradu  a celkovou rozlohou opevněné 

plochy, která v minulosti připomínala svou rozlohou   malé  městečko. Důvod ? Hrad totiž v husitské 

době nesloužil pouze jednotlivci či jeho  rodině, ale počítalo se s tím, že se v případě nebezpečí za 

mohutnými hradbami ukryje poměrně početné husitské vojsko, jemuž pan Diviš velel. 

O záchranu tohoto unikátu se zasloužil A.Jirásek.   

 

Hrádek u Nechanic – inspirace přímo z Anglie 

Zámeček je  napodobeninou hradů z Anglie a zároveň i  novogotickou oslavou starobylosti rodu 

Harrachů. 

 

Pardubický perník vstoupil do EU 

Pardubickému perníku, místnímu tradičnímu výrobku, bylo  uděleno zeměpisné ochranné označení 

Evropské unie. Tímto rozhodnutím mohou i nadále označovat  výrobky titulem “Pardubický perník“ 

pouze perníkáři provozující svou živnost na katastrálním území  města Pardubic.   

Tradice přetrvávají do současnosti 

Tradice i kvalita výrobků přinesla Pardubicím věhlas a přívlastek "město perníku". 

 

Historie výroby perníku v Pardubicích sahá až do 16.století. Právo vyrábět perník potvrdila již v roce 

1759 Marie Terezie. Pardubický perník získal však své renomé na přelomu 19. a 20. století. Za První 

republiky byly místní firmy patrně největšími producenty v zemi a zaměstnávaly 2000 lidí. Perník se 

již tehdy pekl tak, jak jej konzumenti znají dnes. Pardubice již tehdy patřily mezi největší výrobce 

v zemi.  

 

"Výroba perníku vyžadovala kvalitní mouku, dávalo se do něj více cukru, ale už ne tolik medu. 

Pardubicko bylo oblastí cukrovarů a mlýnů. Snad proto právě Pardubice patřily mezi největší výrobce 

v zemi". Mezi speciální dovednosti patří i charakteristické motivy používané při zdobení 

Pardubického perníku. Díky těmto skutečnostem patří Pardubický perník i v současnosti mezi žádané 

výrobky doma i v zahraničí.  

Za dostihy do Pardubic 

Velká pardubická je dostihový závod (steeplechase cross-country), konající se každou druhou 

říjnovou neděli na dostihovém závodišti v Pardubicích. Jde o nejtěžší dostih v kontinentální části 

Evropy.  

Na počátku byly hony. Šlechta  oblečená do barevných kabátců se smečkou psů a na koních 

pronásledovala zvěř a překonávala přitom různé přírodní překážky. Tento druh zábavy se brzy stal 

oblíbeným i v Čechách. První závod se uskutečnil roku 1836 na chlumeckém panství Oktaviána 

Kinského. Díky aktivitě knížete Františka Lichtenštejnského se tyto hony (zvané parforsní) přesunuly 

do Pardubic. Charakter zdejší krajiny, která připomínala anglický park, byl příčinou velkého rozmachu 

honů v tomto městě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dostih
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjen
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dostihov%C3%A9_z%C3%A1vodi%C5%A1t%C4%9B_Pardubice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parfosn%C3%AD_hon
http://cs.wikipedia.org/wiki/1836
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oktavi%C3%A1n_Kinsk%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Oktavi%C3%A1n_Kinsk%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Franti%C5%A1ek_Lichten%C5%A1tejnsk%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Parforsn%C3%AD_hon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
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Nejstarší závod, Velká liverpoolská, který se konal v roce 1836 v Anglii, inspiroval i ostatní evropské 

země. V Pardubicích byla první závodní dráha vybudována v roce 1856. Díky snaze o nové a nezvyklé 

uspořádání překážek vznikla ojedinělá a obtížná závodní dráha. 

První Velká pardubická steeplechase se běžela 5. listopadu 1874 o 8000 zlatých. Na startu stálo 

14 koní. Vítězství si nakonec odnesli plnokrevný hřebec Fantome s anglickým žokejem Georgem 

Sayersem v sedle. Dostih dokončilo pouhých 7 koní. Průběh dostihu a výsledek vzbudily ohlas nejen u 

nás. Od té doby se Velká běžela každý rok s výjimkou válečných let, z důvodu politických událostí v 

roce 1968 a kvůli nepřízni počasí v letech 1876 a 1908. 

Při příležitosti 100. ročníku závodu byla v roce 1990 vydána stříbrná stokorunová pamětní mince 

(autorka Jarmila Truhlíková-Spěváková).
 
 

NÁMĚTY PRO ŠKOLNÍ PROJEKTY 

Pomůcky: mobilní telefony, fotoaparáty, kamery, záznamové listy, psací potřeby, tužka (úhel), 

čtvrtky nebo      balící papír 

 Cesta za poznáním  minulosti 

Aktivita v terénu (uplatní se tým průzkumníků), kdy úkolem pro žáky je vyhledat historicky významné 

objekty v obci nebo jejím okolí (šířeji pojato i v regionu). Organizačně je vhodné realizovat jako 

soutěž. Název objektu a jeho zeměpisné určení pomocí souřadnic   zasílají žáci venkovního 

(outdorového) týmu  ve třídě (indorovému týmu) pomocí mobilních telefonů, pokud nejsou k dispozici 

evidují svá zjištění do záznamových listů a po návratu do třídy zjištěné údaje vloží do platformy. 

V obou případech objekty dokumentují prostřednictvím foto.   

Pozornost by žáci měli soustředit zejména na budovy, kulturní památky a další zajímavosti lokality. 

Vhodné je vyhledávat zvláště  objekty unikátní, a to  pro město, region. Tím dojde k evidenci i méně 

známých objektů.  Výsledky práce je pak možno poskytnout informačnímu centru, které ve městě či 

regionu působí. V řadě měst působí školy jako centra. Mohou tedy průvodce městem vydat samy 

školy  v tištěné podobě a školu tak prezentovat. Nabízí se možnost využití webové stránky školy.  

 Informace o  historii města 

 Úloha je zaměřena na vyhledávání informací, práci s nimi a jejich třídění.  Pro outdoorový tým je 

potřeba připravit si co nejvíce informací a ty propojit s názvy objektu, jejich zeměpisným určením 

souřadnicemi i foto dokumentací z terénu.   Jako zdroj informací využít především webovské stránky 

měst/ obcí, Národního památkového úřadu (NPU) anebo vyhledavač Google. Originální je doplnit o 

vlastní informace. Všechny zjištěné informace si pečlivě zaznamenejte,  objekty je možné také kreslit.   

Výstupem této úlohy je vytvoření pamětní listiny města. Do začátku je vhodné využít alespoň osnovu, 

co všechno by tato listina měla obsahovat. 

Osnova pamětní listiny 

Údaje o založení města/obce:  

Erb města/obce a co znázorňuje:  

Zajímavosti: 

Promyšlená grafika je v tomto případě velmi důležitá. Jde v podstatě o takový projekt pamětní listiny a 

lze tuto aktivitu přirovnat k práci projektanta.  

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velk%C3%A1_liverpoolsk%C3%A1&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1836
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1856
http://cs.wikipedia.org/wiki/5._listopad
http://cs.wikipedia.org/wiki/1874
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Sayers&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=George_Sayers&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/1968
http://cs.wikipedia.org/wiki/1990
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pam%C4%9Btn%C3%AD_mince&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jarmila_Truhl%C3%ADkov%C3%A1-Sp%C4%9Bv%C3%A1kov%C3%A1&action=edit&redlink=1

