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Atributy hodnot světového dědictví v agendě NPÚ

MANUÁL_Preparing Nominations (2011) 

Atributy jako „nositelé OUV“ 
první bližší informace, nový důraz, detailní posuzování

Identifying attributes and features (str. 56 a d.)
.....

Listed properties are required to demonstrate Outstanding Universal Value„...Listed properties are required to demonstrate Outstanding Universal Value
through their attributes....
These attributes will be the focus of protection and management actions, 
and institutional arrangements, and their disposition will inform the boundary ofand institutional arrangements, and their disposition will inform the boundary of 
the property.“

= Statky zapsané na Seznamu světového dědictví musejí prokázat svou y p j p
výjimečnou světovou hodnotu prostřednictvím svých atributů ....
Na tyto atributy se zaměří ochranné a řídící akce a institucionální uspořádání a 
jejich umístění je zároveň významné pro určení hranice statku.j j j ý



Atributy hodnot světového dědictví v agendě NPÚ

MANUÁL_Preparing Nominations (2011) 
výběr k atributům OUVvýběr k atributům OUV 

interní porady k agendě  2017 - 2018

Atributy jako „referenční základ autenticity“
Atributy jako „referenční základ integrity“
Atributy jako „východisko komparace při přípravě nové nominace“

a také tedya ta é tedy

Atributy jako „základ pro popis stavu lokality“ (State of conservation reports)
Atributy jako referenční základ monitoringu“ včetně dotazníků 3 PRAtributy  jako „referenční základ monitoringu ,  včetně dotazníků 3. PR



Informační publikace NPÚ 2018

• Předmluva GŘ NPÚ
• Předmluva prezidenta ČNK ICOMOS
1 Obecné informace o WH1. Obecné informace o WH
2. Výjimečná světová hodnota - OUV
3. Kdo je kdo v agendě
4. Management a monitoring
5 Statky WH v ČR a jejich OUV5. Statky WH v ČR a jejich OUV
6. Výkladový slovník

Použitá a doporučená literatura

Kapitola  2.2.1. ATRIBUTY OUV 

Co je výjimečná světová hodnota?j ýj
Prohlášení o výjimečné světové hodnotě
Z čeho se skládá prohlášení o výjimečné světové hodnotě?



Informační publikace NPÚ 2018

Kapitola  2.2.1. ATRIBUTY OUV
Z čeho se skládá prohlášení o výjimečné světové hodnotě (OUV)? 

 stručný přehled jako shrnutí toho, proč byl statek zařazen do Seznamu světového 
dědictví (brief synthesis)dědictví (brief synthesis)

 informace o tom, jak statek splňuje kritéria světového dědictví, pro která byl 
zařazen do Seznamu, včetně příkladů klíčových atributů, které přispívají k výjimečné 
světové hodnotě statku (meeting the citeria and examples of attributes) 

 prohlášení o stavu statku v okamžiku zápisu na Seznam zejména o jeho integritě 
neboli celistvosti; u kulturních statků rovněž o jeho autenticitěneboli celistvosti; u kulturních statků rovněž o jeho autenticitě
(a statement of the property´s condition)

 požadavky na ochranu a řízení (requirements for its protection and management)



Informační publikace NPÚ 2018

publikace str. 28-29

2.2.2. STRUČNÝ PŘEHLED 
A  ATRIBUTY VÝJIMEČNÉ SVĚTOVÉ 
HODNOTY (OUV)

publikace - slovník str. 187



Atributy  jako „referenční základ monitoringu“

MANUÁL_Preparing Nominations (2011) 
kapitola Monitoring

......
„Monitoring of a World Heritage property focus on OUV,
including integrity, protection and management, and g g y, p g ,
authenticity for cultural properties.“
...
The nomination dossier should include key indicators which will y
be used to measure and assess a range of factors, including the 
state of conservation of the property. These indicators need to 
be related to the attributes that convey potential Outstanding 
Universal Value, to ensure that these attributes are protected, 
conserved and managed in order to sustain OUV.“



4.2. MONITORING A REPORTING

• Mechanismy sledování stavu 
světového dědictví

R kti í it i

publikace str. 63

• Reaktivní monitoring
• Periodický reporting
• Zkušenosti ze dvou cyklů 
periodického reportinguperiodického reportingu
• Monitorování statku světového 
dědictví a atributů výjimečné světové 
hodnotyhodnoty



Atributy OUV – široké využití nad rámec 3.PR

zpřesnění a konsensuální vnímání  atributů OUV 
= cíl společný pro NPÚ MK site managery další partnery= cíl  společný pro NPÚ, MK, site managery, další partnery 

Správné určení atributů OUV má smysl nejen 
pro účely 3 cyklu periodického reportingupro účely 3. cyklu periodického reportingu, 
ale obecně 
pro účely výkonu státní správy, m. j. s cílem napomoci posuzování 
účelnosti pro dotace různých typů;účelnosti pro dotace různých typů; 
pro kvalitní monitoring na národní úrovni

JAK NA TO?

 postupně a společně
 včas a s vědomím užitečnosti



Pracovní základ v rámci workshopu NPÚ (duben 2018)

postup přípravy

 základní výčet formou výstiženého pojmu nebo souslovíý ý p j
 zpřesnění popisem
 konkrétní příklady v daném statku světového dědictví
 využití podkladů Centra světového dědictví a zahraničních paralel
 provázání s indikátory monitoringu



Školení 2019 – pracovní listy  (příklad Telč)



Školení 2019 – pracovní listy  (příklad Telč)



Světové (kulturní) dědictví v ČR_ základní typy

Lokality světového dědictví v ČR (všechny kulturní) 
lze pracovně rozdělit na tři skupiny (níže s „pracovními názvy“):

1. Urbanistické celky – Praha, Český Krumlov, Telč, Kutná Hora, Třebíč, 
Holašovice

2. Solitérní stavby, drobné areály – Litomyšl, Zelená Hora, Brno, Olomouc

3 Zahrady a krajina Kroměříž Průhonický park (v rámci Prahy) Lednicko3. Zahrady a krajina – Kroměříž, Průhonický park (v rámci Prahy), Lednicko-
valtický areál, Kladruby, Krušné Hory/Erzgebirge

Atributy se v nominačních materiálech systematičtěji uvádějí přibližně od 
roku 2014, stále (stav 2019) však v řadě případů poměrně vágně. 

Detailně se tématu v posledních letech věnuje zejména 
polský národní komitét ICOMOS, s bohatou publikační metodickou 
podporou.



Příklad ze zahraničí ke skupině „Urbanistické celky“
Historické centrum KrakowaHistorické centrum Krakowa

Bogusław Szmygin ed., 
Outstanding Universal Value and Monitoring of World 
Heritage Properties Warsaw: Polish National Committee ofHeritage Properties, Warsaw: Polish National Committee of 
ICOMOS and National Heritage Board of Poland 2011.
Polsky online, http://www.icomos-
poland.org/pl/publikacje.html



Historické centrum Krakowa

zápis na WHL 1978, 
kritérium iv - vynikající příklad stavby nebo stavebního celku



Příklad ze zahraničí ke skupině „Solitérní stavby, drobné areály“
Architektura 20. století Franka Lloyda Wrighta (USA)

Architektura 20. století Franka Lloyda Wrighta 
je sérií 8 budov:

y g ( )

1. Templ unitářů (Chicago – Oak Park) 
2. Robie House (Chicago) 
3. Taliesin (East, Wisconsin) 
4. Hollyhock House (Hollywood, California)
5. Fallingwater (Bear Run, Pennsylvania)
6. Jacobs House (Usonia 1, Madison, Wisconsin)
7 Taliesin West (School of Architecture Scottsdale Arizona)7. Taliesin West (School of Architecture, Scottsdale, Arizona)
8. Guggenheim Museum (New York City)

zápis na WHL 2019, 

kritérium ii – výměna hodnot



Architektura 20. století Franka Lloyda Wrighta - atributy

Příklad pečlivého (a úspěšného) vyjmenování atributů u série solitérních staveb

Atribut 1: 
Vytvoření architektury reagující na funkční a 
emocionální potřeby prostřednictvím geometrické v ND navíc detailně:emocionální potřeby prostřednictvím geometrické 
abstrakce a manipulace s prostorem
(Creation of an architecture responsive to functional 
and emotional needs through geometric abstraction 

„How each Component Building 
in the Nominated Series
Expresses the Attributes“

and spatial manipulation)

Atribut 2: 
Design inspirovaný přírodními formami a principyDesign inspirovaný přírodními formami a principy
(Design inspired by nature’s forms and principles)

Atribut 3:
Architektura odrážející americkou zkušenost
(Architecture responsive to an evolving American 
experience)



Architektura 20. století Franka Lloyda Wrighta – rozbor série dle atributů



Architektura 20. století Franka Lloyda Wrighta – rozbor série dle atributů

(pokračování
tabulky)

Zdroj-nominační dokumentace



Příklad ze zahraničí ke skupině „Zahrady a krajina“
North Zealand – krajina parforsních honů (Dánsko)

zápis na WHL 2015, 
kritéria ii a iv  (výměna hodnot a vynikající příklad určitého typu)

Atributy podle nominační dokumentace, s. 111 a d.:

◘ vzorec krajinářské úpravy, 
◘ prostorový plán zaměřený na přírodu, 
◘ soustava protínajících se paprsčitých a čtvercových loveckých cest, 

čí l é k◘ očíslované kameny, 
◘ místní označení vycházející z číslování, 
◘ emblematické znaky jako kameny a aristokratická sídla

„The attributes of the Outstanding Universal values are:
◘ an area of preserved forest cover (the matrix of the landscape design)
◘ a spatial plan focusing on nature
◘ stars of eight hunting roads circumscribed by roads forming squares
◘ numbered stones
◘ place names reflecting a numerical name system◘ place names reflecting a numerical name system
◘ emblematic markers, such as stones or castles



North Zealand 
– krajina parforsních honů (Dánsko)



Školení 2019 –Telč

Aktivní část školení

1. pracovní blok – výklad a kontext; práce ve skupinách (SM a pracovníci 
NPÚ, využití základu z konzultací 2018

přestávka a komentovaná procházka Telčí jako inspirace pro zobecnění 
atributů ; příklady objektů a hodnot ve vztahu k obecným atributům, 
vytipování konkrétních referenčních příkladů pro rubriky podrobnější popis“vytipování konkrétních referenčních příkladů pro rubriky „podrobnější popis  
a „co chránit“ 

2. pracovní blok – shrnutí k atributům Telče, úprava pracovního listup , p p

3. pracovní blok – krátké prezentace k atributům dalších lokalit WH v ČR

+
• návazné možné zpřesnění v praxi, doplnění (materiály na webu)
• 2020 - 2021 pokračování s cílem zpřesnění po praktické využití



Atributy specifické



Atributy specifické



Atributy specifické



Atributy specifické



Příklad dalšího zpřesnění - atribut „panorama, pohledové horizonty“ 

panorama vnější a vnitřní a průhledy



panorama vnitřní a průhledy



panorama vnější a vnitřní a zažité pohledy



Atributy pro daný WHS specifické
+ celk.integrita



Aktivity v lokalitách WHL a/vs. atributy OUV



Telč a příklady znaků/ atributů OUV

- specifické objekty, jinde ne běžné; architektonické zažazení, materiály, výtvarná 
výbava a výzdoba 
- význam velkého náměstí jako plochy pro akce, setkávání
......



Telč a příklady znaků/ atributů OUV - panorama

• stabilizace pevných referečních míst pro monitoring
• indikátory (možných) změn
• sledování panoramatu i průhledůsledování panoramatu i průhledů

+ aktivní hledání méně známých míst spoluvytvářejících identitu
a popis určujících atributůa popis určujících atributů



Děkujeme za pozornostDěkujeme za pozornost

Ing. arch. Věra Kučová
referát památek s mezinárodním statusem
Národní památkový ústav generální ředitelství

Doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.,
Katedra dějin umění FF University Palackého v 
Olomouci – Fakultura architektury VUT Brno

Český národní komitét ICOMOS 
Pracovní skupina pro světové dědictví 

Český národní komitét ICOMOS 
Pracovní skupina pro světové dědictví, 

tel +420 605 825 098tel. +420 257 010 284;
e - mail: kucova.vera@npu.cz

tel. +420 605 825 098, 
e- mail: horacek_martin@post.cz


