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Abstrakt
Práce se zabývá poměrem památek zapsaných na Seznamu světového dědictví a
Reprezentativním seznamu nehmotného dědictví lidstva. Z dřívějších studií je
prokázána nerovnost v zápisu památek a působení neoficiálních faktorů na nominační
proces. Nerovnost byla zjištěna ve smyslu zvýšeného výskytu tradičně evropských
památek pocházejícího z ekonomicky vyspělejších států. UNESCO oficiálně vyvíjí
dlouhodobou snahu tuto diskriminaci kompenzovat ve prospěch dosud opomíjených
států, a typů dědictví (speciálně pak nehmotného). Za účelem ověření kompenzačního
efektu jsem shromáždila data o jednotlivých památkách zapsaných v letech 1979–2016
na Seznamu světového dědictví a mezi lety 2008–2016 na Reprezentativním seznamu
nehmotného dědictví lidstva, z nichž jsem provedla regresní analýzu s přihlédnutím
k HDP a HDP na hlavu. Výsledek ukázal, že proklamovaný kompenzační efekt
nefunguje, tendence úspěšnějších nominací ekonomicky vyspělejších států nadále
pokračuje, potvrzen byl trend vyšší pravděpodobnosti zápisu památek od států, které již
na jednom ze seznamů mají zapsaných několik památek.

Abstract
The paper deals with a rate between sites inscribed in the World Heritage List and the
Representative List of the Intangible Cultural Heritage. In former studies the imbalance
was proven and it also showed an influence of unofficial factors to nomination process.
The imbalance was discovered within a meaning of raised quantity of traditional
European sites coming from the economically more developed countries. UNESCO
officially make a long-term effort to compensate this discrimination in favour for
unheeded states and types of heritage (especially the intangible). In order to verify the
compensatory effect, I collected the data about every site inscribed in the World

Heritage List between 1979-2016 and 2008-2015 in Representative List of the
Intangible Cultural Heritage, from what I made a regression analysis considering GDP
and GDP per capita. The result showed the declared compensatory effect doesn’t work,
a tendency of more successful nominations from wealthier states continues, the trend of
higher probability of sites inscription from states which already have some sites
inscribed was confirmed.
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Úvod
Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) vznikla v roce 1945
v reakci na skončenou druhou světovou válku. Jejím posláním bylo předcházet dalším
konfliktům prostřednictvím rozvíjení právě vzdělání, vědy a kultury. UNESCO nelze
chápat jako monolit, je silně decentralizované, na jeho rozhodnutích se podílejí desítky
nevládních organizací, navíc každý členský stát disponuje vlastními orgány. 1 Zde se
budu z praktických důvodů zabývat výhradně kulturní agendou, blíže oblastí Světového
dědictví. O Světovém dědictví se můžeme bavit od vzniku Úmluvy o ochraně světového
kulturního a přírodního dědictví z roku 1972 (dále jen Úmluva). Milníkem pro její
vznik byla výstavba Asuánské přehrady ohrožující chrámový komplex Abú Simbel.
Na popud vlád Egypta a Súdánu spustilo UNESCO mezinárodní záchrannou kampaň,
jejímž výsledkem bylo přesunutí chrámů na bezpečnější podloží. Vzhledem k velké vlně
solidarity, kterou záchrana vyvolala, se spásné akce konaly ještě například v Benátkách,
starověkém městě Mohendžodaro nebo chrámu Borobudur v Indonésii. Na základě
těchto úspěchů vznikla myšlenka vytvořit projekt ochrany dostupný pro všechny
potřebné památky.2
Seznam světového dědictví je zavedený program sloužící k ochraně a uchování
dědictví různého charakteru pro příští generace. Tento postup má být záštitou
vzájemného porozumění a zprostředkovatel míru. V současnosti se na něm vyskytuje
1052 památek, o kterých orgány rozhodly, že si svou mimořádnou hodnotou pro lidstvo
zaslouží světovou pozornost. I přes veškeré oficiality a formálně složitý nominační
proces však Seznam světového dědictví čelí ostré kritice za nespravedlivou distribuci
památek ve prospěch Evropy, zejména monumentů křesťanské architektury, a podléhání
politickým tlakům. Za účelem vyvážení nespravedlností byl uveden v platnost
Reprezentativní seznam nehmotného dědictví lidstva, nakloněný dosud přehlíženým
typům památek, především jako kompenzace pro státy, které nebyly schopny
v dřívějších dobách vyvinout dostatečné úsilí pro zápis památky na Seznam světového
dědictví. Efekt kompenzace se ovšem zatím nejeví tak úspěšně, jak se očekávalo.
1

SEEGER, A. Understanding UNESCO: A Complex Organization with Many Parts and Many Actors.
Journal of Folklore Research. May-Dec 2015, Vol. 52 Issue 2/3, p269-280
2
UNESCO. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Úmluva
o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví). UNESCO, 1972. Dostupné z:
http://whc.unesco.org/en/convention/.
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V první, teoretické části, jsou podány informace nezbytné pro orientaci v tématu,
pozornost je věnována oběma seznamům (Seznamu světového dědictví, a zvláště pak
Reprezentativnímu seznam nehmotného dědictví lidstva), orientačně jsou popsány
nominační procesy na oba seznamy, výhody a úskalí zápisu památky. Druhá část práce
je laděna empiricky upozorňuje na historickou nespravedlnost a nevyváženost Seznamu
světového dědictví ve prospěch států s vyšším HDP, zejména evropských. Oddíl se
věnuje faktorům, které již jiní autoři prokázali, jako ovlivňující proces nominace mimo
jeho oficiální standardy. Mezi nejvýznamnější oblasti patří nerovnost nominačního
procesu, jednak v kontextu přístupu jednotlivých států k nominačním kritériím, tak
v kontextu porovnání nominačních procesů dvou výše zmíněných seznamů.
Problematické jsou dále byrokratické komplikace prodlužující celý proces, sporné je
také financování. Ve třetí kategorii jsou probírány politické aspekty ovlivňující
nominace památek.
Text si klade za cíl ověřit míru kompenzace zápisu na Reprezentativní seznam
nehmotného dědictví lidstva, k čemuž byla využita regresní analýza, interpretována
v poslední sekci. Stanoveny byly následující hypotézy:
1.
2.
3.

Poměr památek zapsaných na Klasickém Seznamu je vyrovnaný
vzhledem k poměru památek zapsaných na Nehmotném Seznamu,
kompenzační mechanismy fungují
Poměr zapsaných památek na Klasickém a Nehmotném Seznam je stále
vychýlen v prospěch států s vyšším HDP, kompenzační mechanismy
nefungují, nerovnost se zvyšuje
Zavedené kompenzační mechanismy vedou ke zvyšování počtu památek
konstantě, nerovnost je stále stejná, nemění se poměr, u obou stoupá
počet

Regresní analýza nepotvrdila první z hypotéz, poměr památek na Seznamu
světového dědictví a na Reprezentativním seznamu světového dědictví lidstva není
vyrovnaný, kompenzační mechanismy nefungují. Hypotéza druhá byla potvrzena
z části. Potvrzeno bylo, že čím vyšší má stát HDP, tím více má zapsaných památek na
Seznamu světového dědictví. Neplatí to však při zvyšujícím se HDP na hlavu.
Potvrzena byla především třetí hypotéza. Nerovnost mezi sezamy je stále stejná, nemění
se poměr nerovnosti mezi Seznamem světového dědictví a Reprezentativním seznamem
světového dědictví lidstva. Vyplynulo tedy, že kompenzační efekt Reprezentativního
seznamu nehmotného dědictví lidstva nefunguje a nevyrovnanost dále pokračuje, ve
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smyslu: čím víc má stát zapsaných památek na Seznamu světového dědictví, tím víc jich
má zapsaných na Reprezentativním seznamu nehmotného dědictví lidstva.
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1. Seznam světového dědictví
V průběhu celé této práce se budeme střetávat s několika základními pojmy
týkajícími se Světového dědictví UNESCO. První kapitola je proto věnována
porozumění základních pojmů a vysvětlení, proč dědictví tímto způsobem uchovávat,
a co z toho plyne.
Úmluva dává vzniknout Seznamu světového dědictví, který má za cíl sdružovat
památky, které disponují mimořádnou univerzální hodnotou. Nejsilnějším efektem
zápisu na Seznam světového dědictví (dále jen Klasický Seznam) je zvýšení prestiže,
která zvyšuje zároveň pozornost památky v očích jak veřejnosti, tak vlád, což silně
přispívá k jejímu lepšímu uchování.3 Mezi základní kategorie kulturního dědictví patří
monumenty, skupiny budov a památky. Mezi přírodní pak prvky krajiny, geologické a
fyziografické formace a přírodní památky.4 Od roku 2001 spadá do Světového dědictví
také kategorie podvodních památek.5 Seznam světového dědictví má k současnému dni
192 členských států.6 Vedle Klasického Seznamu existuje také Seznam světového
dědictví v ohrožení, který má cíl sloužit památkám potřebujícím akutní pomoc a
mezinárodní podporu, mezi důvody zápisu na tento Seznam patří typicky válečný
konflikt, přírodní katastrofy, pytláctví a další.7

1.1 Reprezentativní seznam nehmotného dědictví lidstva
Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví (v originále Convention
for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, dále jako Nehmotná úmluva)
vznikla jako doplněk Klasického Seznamu, který již nedokázal pojmout celou šíři
požadavků na ochranu památek. Jejímu přijetí předcházely mnohé iniciativy věnující se,
3

UNESCO World Heritage Centre. UNESCO World Heritage Centre. Frequently Asked Questions
(FAQ). What does it mean for a site to be inscribed on the World Heritage List? [online]. UNESCO
World Heritage Centre 1992-2017, 12.9. 2016 [cit. 14. 12. 2016]. Dostupné z www:
http://whc.unesco.org/en/faq/20.
4
UNESCO. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (Úmluva
o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví). UNESCO, 1972. Dostupné z:
http://whc.unesco.org/en/conventiontext/.
5

UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Underwater Cultural
Heritage inscribed on UNESCO´s World Heritage List [online]. UNESCO 2017 [cit. 3. 1. 2017].
Dostupné z www: http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/underwater-cultural-heritage/museumsand-tourism/underwater-cultural-heritage-inscribed-on-unescos-world-heritage-list/.
6
UNESCO World Heritage Centre. UNESCO World Heritage Centre. World Heritage List [online].
UNESCO World Heritage Centre 1992-2017, [cit. 3. 1. 2017]. Dostupné z www:
http://whc.unesco.org/en/list/.
7
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tehdy upozaděnému folkloru a ústním tradicím, se vzrůstající urgencí se z tématu
kulturního stala záležitost politická. Původně měla ochrana nehmotného dědictví
vzniknout jako nízkonákladový projekt přidružený ke Klasickému Seznamu, na základě
ohlasu států s velkým množstvím domorodých obyvatel však rostl na důležitosti i přes
odpor některých západních států (především kvůli obavám bývalých koloniálních
velmocí o reakci původních obyvatel). Během přijímání Nehmotné úmluvy nehlasoval
nikdo proti ale USA, Velká Británie, Austrálie, Kanada a Švýcarsko se hlasování
zdrželi. 8
Nehmotná úmluva nemateriální dědictví definuje následovně: „zkušenosti,
znázornění, vyjádření, znalosti, dovednosti, jakož i nástroje, předměty, artefakty
a kulturní prostory s nimi související, které společenství, skupiny a v některých
případech též jednotlivci považují za součást svého kulturního dědictví“.9 Konkrétně se
tedy jedná o mluvené projevy, včetně jazyků, interpretační umění (divadlo, tance),
společenské zvyklosti a obřady, tradiční řemesla a další.

10

Nehmotná úmluva má

fungovat v prvé řadě jako zprostředkovatel pomoci a pro lepší nakládání s dědictvím
skrz třemi úrovněmi: lokální, národní a následně i mezinárodní. Nemá se tedy jednat
o obrovskou organizaci, která bude do památek nalévat prostředky shora, musí vyplývat
z potřeb místních.11
Nehmotná úmluva dala vzniknout Reprezentativnímu seznamu nemateriálního
kulturního dědictví (dále jen Nehmotný Seznam). Vedle tohoto existuje ještě Seznam
nehmotných památek vyžadující okamžitou záchranu a Registr osvědčených postupů

8

SMITH, L. a. AKAGAWA, N. Intangible heritage. New York: Routledge, 2009. Key issues in cultural
heritage. ISBN 978-0-415-47396-5.
9
COUFALOVÁ, L. UNESCO. Nemateriální dědictví lidstva. In: Asociace pro mezinárodní otázky.
AMO.cz [pdf[. Praha: Asociace pro mezinárodní otázky, 2014 [cit. 6. 1. 2017]. Dostupné z www:
http://www.amo.cz/wp-content/uploads/2016/01/PSS-Nemateri%C3%A1ln%C3%ADd%C4%9Bdictv%C3%AD-lidstva-UNESCO.pdf.
10
RUGGLES, D. F. a. SILVERMA, H. N. Intangible heritage embodied. New York: Springer, c2009.
ISBN 978-1-4419-0071-5.
11
SMITH, Laurajane. a Natsuko. AKAGAWA. Intangible heritage. New York: Routledge, 2009. Key
issues in cultural heritage. ISBN 978-0-415-47396-5.
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ochrany pro inspiraci státům.12 K současnému dni má Nehmotná úmluva 172 členských
států a na všech seznamech je zapsáno 429 památek.13
Jak již bylo zmíněno, Nehmotný Seznam staví na jiných principech ochrany
památek než Klasický, což je samozřejmé, vzhledem k diametrálně odlišné povaze
druhů dědictví. Klasický Seznam vytváří podmínky ochrany památek ve smyslu
zajišťování prostředků např. pro rekonstrukce historických objektů, personálu pro
přírodní rezervace atd. Nehmotnému dědictví nelze poskytnou dotaci na úpravu fasády,
proto musí být zvoleny jiné metody ochrany, které jsou označovány pod pojmem
safeguarding, do češtiny můžeme překládat spíše jako uchování.14 Tento typ
uchovávání si dává za cíl zajistit životaschopnost dědictví, včetně pomoci jeho
identifikace, dokumentace, výzkumu, propagace atd. Obecně je pro nehmotné dědictví
klíčový aspekt času a odvedené práce, a to nejen z hlediska kritéria (dlouhodobá, po
generace předávaná praxe), ale také právě pro ochranu, ve smyslu zajistit vhodné
podmínky pro pokračování např. rituálu.15 Principem je spíš dát dané komunitě svobody
a prostředky k vykonávání dědictví, místo zavádění restriktivních opatření. 16
Mezi největší výhodu zapsání památky na Seznamy patří bezesporu světová
pozornost, kterou dědictví získá, a to jak z hlediska veřejnosti, což má obrovský vliv
jednak na památku samotnou, ale také na turismus v zemi obecně. Zápis na Seznamy
UNESCO přitahuje především zahraniční turisty, také z hlediska médií a tudíž místních
politiků, v jejichž zájmu je se o památku zasazovat a zlepšovat si tak svůj kredit
u voličů.17 Dalším efektem je vzrůstající politická moc, kterou díky takové validaci stát
získá.

Sponzorské

finanční

toky

mají

rázem

také

vyšší

pravděpodobnost.
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Nejdůležitějším benefitem ale zůstává ochrana, které je už během nominace věnována
nejvyšší pozornost.18
Jako jeden z plusů byla jmenována pozornost, ta nicméně může mít opačný,
negativní efekt, a to v případě, kdy dojde k přetížení turisty, památka silně ztrácí
na autenticitě a historické hodnotě. Jako příklad mohou sloužit Benátky, které jsou
obrovským náporem turistů (15 milionů ročně na 260 tisíc obyvatel) doslova ničeny,
město nezvládá nápory přelidnění.19 Další odvrácenou stranou turismu je jeho skutečný
přínos pro místní, především v rozvíjejících zemích se ukazuje, že z turismu reálně
neprofitují obyvatelé, výnosy ze vstupného jsou rozdělovány netransparentně, hotely a
restaurace nepatří místním. Vysoké ceny vstupného mohou paradoxně znemožnit
místním poznávat vlastní dědictví.20 Dalším nebezpečím zvýšené pozornosti je
například to, že se památka snáze stane válečným cílem (viz. zacházení tzv. Islámského
státu). Negativem, ani ne tak pro památku samotnou, ale spíše pro Seznamy, je vysoký
počet již zapsaného, především proto, že není udán horní strop zapsaných, čímž
památky ztrácí na exkluzivitě.21 22
Poměrně paradoxní postavení má zápis na Seznam světového dědictví v
ohrožení. Ačkoliv zápis zajišťuje okamžitou pomoc a záchranu památky, stát dostává
nálepku vlastní neschopnosti a slabosti se o dědictví postarat a snižuje tak svou reputaci
na mezinárodním poli.23
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FREY. B.S. a STEINER, L. World Heritage List: Does it makes sence? International Journal of
Cultural Policy [pdf]. 22. února 2011 [cit. 16. 2. 2017]. ISSN: 1028-6632. Dostupné z www:
http://dx.doi.org/10.1080/10286632.2010.541906.
19
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23
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2. Nominační proces
Stěžejní institucí je Výbor pro světové dědictví (v originále World Heritage
Committee, dále jen Výbor), skládá se z jednadvaceti reprezentantů jednotlivých států
Úmluvy. Výbor je zodpovědný za implementaci Úmluvy a rozdělení finančních zdrojů.
Neméně důležité je Centrum pro světové dědictví (World Heritage Centre), základní
orgán starající se o praktické, technické záležitosti a veškerou koordinaci Seznamů,
založeno roku 1992. Dalšími součástmi, sloužící ke kvalitativní expertíze památek, jsou
poradní sbory (Advisoy Bodies). Tato tělesa mají za účel objektivně zhodnotit plnění
kritérií. Konvence stanovuje tři komise; Mezinárodní radu pro památkovou péči
(ICOMOS), Mezinárodní svaz pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) a
Mezinárodní

centrum

pro

studium

ochrany

a

restaurování

světového

dědictví (ICCROM). Krom těchto institucí jsou rozhodující především jednotlivé
členské státy, kterých je k současnému dni 192.24
Nominační proces začíná podepsáním Úmluvy, bez čehož státy nemohou své
památky nominovat. Druhým krokem je zapsání památek na tzv. Indikativní seznam
(Tentative list), což je v podstatě katalog památek, kam stát zaeviduje své cenné
památky. Už splnit podmínky pro indikativní seznam je poměrně úspěšná záležitost.
Z Indikativního seznamu následně stát vybere jednu památku ročně, jejíž údaje zpracuje
co nejpodrobněji.25 K tomu jsou nápomocné orgány Centra pro světové dědictví, které
nabízí asistenci ve velmi zdlouhavém byrokratickém procesu dokládání veškeré
dokumentace včetně map, značnou roli hraje Management plán, který podrobně určuje
budoucí nakládání s dědictvím. Hotová nominace putuje ke kontrole příslušným
poradním sborům. Základním kritériem, které musí památky splňovat je naplnění
mimořádné univerzální hodnot. Krom toho existuje dalších deset kritérií, z nichž
alespoň jedno musí památka plnit, šest je věnováno kulturnímu dědictví, čtyři
přírodnímu.26 Po skončení přípravných procedur přichází na řadu rozhodnutí Výboru
pro světové dědictví, za účelem rozhodnutí o zápisu památky se schází jednou do roka.
Během zasedání mohou nastat tři scénáře: přijetí památky, odložení (pro potřebu
24

UNESCO World Heritage Centre. UNESCO World Heritage Centre. World Heritage [online].
UNESCO World Heritage Centre 1992-2017, [cit. 17. 2. 2017]. Dostupné z www:
http://whc.unesco.org/en/about/.
25
LEASK, A. World Heritage Site desgination. In: EDITED BY LEASK, A. AND FYALL, A. Managing
world heritage sites. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2006. ISBN 9780750665469.
26
LEASK, A. World Heritage Site desgination. In: EDITED BY LEASK, A. AND FYALL, A. Managing
world heritage sites. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2006. ISBN 9780750665469.
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doložení dalších informací) nebo zamítnutí nominace.27 Výbor by se svým rozhodnutím
měl opírat o doporučení poradních sborů.
Případným zapsáním památky na Klasický Seznam ještě neznamená, že je
hotovo, zapsáním jsou usnadněny podmínky lepšího managementu a uchování památky,
na kterém musí být vykonávána konstantní snaha, jež se prostřednictvím reportů
dokazuje Výboru. Zprávy nemají na prvním místě plnit funkci hlídacího psa, ale spíše
usnadnění případných změn, které památka bude potřebovat, například zapsání na
Seznam světového dědictví v ohrožení.28 Pravidelná kontrola umožňuje také vyškrtnout
z Klasického Seznamu ty památky, které dále na ochranu nemají nárok, v minulosti se
tak stalo zatím dvakrát, a to v případě údolí řeky Labe v Drážďanech kvůli narušení
mimořádné hodnoty postavením mostu29 a přírodní rezervace v Ománu z důvodu
značného zmenšení rezervace pro komerční účely.30
Proti nominačnímu procesu vyvstala také kritika, a to především za jeho velkou
náročnost, nákladnost a politickou zaujatost, blíže se těmto faktorům věnují následující
kapitoly. Zvláště diskutabilními jsou například kritéria integrity a autenticity, jejichž
vymezení je velmi subjektivní, což značně komplikuje správné vyplnění nominačních
zpráv.31
Proces zapsání nehmotné památky je v oficialitách velmi podobný zápisu
na Klasický Seznam, už z podstaty věci se nicméně liší například v kritériích pro zápis.
Památku nominuje stát, mezinárodní nebo nevládní organizace z inventáře, který je
povinen kompletovat a aktualizovat.32
27

33
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dokumentace, kterou odevzdává Sekretariátu.34

Zvláštní a stěžejní roli by

v nominačním procesu měly hrát místní komunity, které dědictví vykonávají. Celá
Nehmotná konvence je zaměřena právě na ně, smyslem je odpolitizování procesu
a zaměření se na místní umělce, kterým tak má být pomoc vyplývající ze zápisu
na Nehmotný Seznam zprostředkována daleko snáz. Vzhledem k náročnosti splnění
všech oficiálních požadavků se tento postup stává poněkud paradoxním. Zároveň i přes
akcentaci přiblížení k místním umělcům neexistuje oficiální návod, jak je do procesu
zapojit.35 Po splnění veškerých náležitostí připraví Mezivládní výbor pro zachování
nemateriálního dědictví (dále jen Nemateriální Výbor) odborné posudky, tento
Nemateriální Výbor je složen z 24 zástupců smluvních států, kteří jsou v dané oblasti
experty, na rozhodnutí se mohou podílet i přizvané nevládní organizace.36 Několik
týdnů před schůzkou Výboru jsou kompletní nominační materiály dostupné
pro zhodnocení jednotlivými státy, následuje hlasování Nehmotného Výboru.37
Podmínky blíže stanovuje dokument Operační směrnice k naplňování Úmluvy o
ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, stát ale musí vždy splňovat zadaná
kritéria.

3. Vyvažovací strategie
Vznik Klasického Seznamu byl primárně iniciován evropskými státy za účelem
ochrany dědictví ve smyslu takovém, jakém ho evropská civilizace chápala. Můžeme je
nazvat dědictvím tradičním, myšlenka byla věnovat se takovému dědictví, které stojí za
to zachovat pro návštěvu i dalších generací, tedy značně architektonicky orientované.38
První fáze nazírání na památky byla navíc ovlivněna ekonomickým přístupem, který
bral v potaz jako ukazatel vyspělosti země téměř výhradě HDP, s čímž především státy
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západní Evropy korespondovaly.39

40

Klasický Seznam tak reflektoval především

ekonomickou nadřazenost Evropy, která logicky ústila v kvalitnější nominační
materiály.41 Tento postoj, v kombinaci se sklonem k valorizaci „tradičně evropských“
památek, vedla k převaze zápisu právě evropských památek, tento fakt je označován
jako tzv. eurocentric bias42nebo také Western Authorized Heritage Discrouse (AHD)43
„Tradičně evropskými“ památkami rozumějme například historická města, křesťanské
monumenty a „elitistickou“ architekturu, jak vyplynulo ze studie ICOMOS.44 Nejméně
reprezentovány se ukázaly tradiční a živoucí kultury.45 46
Nejvýraznější diskriminace se pojí s Africkým kontinentem. K roku 1995 bylo
ze 142 států, které ratifikovaly konvenci, 34 afrických, ovšem ze 468 zapsaných
památek bylo afrických pouze 48, což činí slabě přes 10 %. Většina památek navíc
spadala do kategorie přírodních, 17 kulturních tedy činilo pouze 3, 63 % kulturních
památek světa, jedná se tedy o zjevný nepoměr.47 Po věnované pozornosti v roce 2012
vzrostl počet památek afrického regionu na 124, zvýšil se také počet členských států na
51. Ačkoliv vidíme posun, Afrika stále zůstávala podreprezentovaná vzhledem k téměř
27% zastoupení států Afriky na Konvenci o světovém dědictví vlastnily pouze necelých
13 % světového dědictví zapsaného na Klasickém Seznamu, stále silně ve prospěch
přírodních památek, které samy o sobě, paradoxně, tvořily přes 20 % celkových
přírodních památek na Klasickém Seznamu.48
39
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Stěžejním dokumentem, který se vzniklé problematice věnoval, byla Globální
strategie pro reprezentativní, vyvážený a věrohodný Seznam světového dědictví z roku
1994 (dále jen Globální strategie).49 Stížnosti na nerovnost Klasického Seznamu přišly
od zemí z jižní polokoule, které argumentovaly především tím, že jejich bohatá kultura
se projevuje živějšími způsoby než jsou budovy a památky.50 Hlavními důvody nápravy
tedy bylo nerovnoměrné geografické rozdělení památek a také neadekvátní počet
památek v jednotlivých kategoriích. Z celkového počtu 410 památek patřilo mezi
přírodní typ pouhých 90 a 16 spadalo do kategorie smíšené. Naprostá většina památek
se nacházela v rozvinutých zemích, především na území Evropy. 51 Za cíl si Globální
strategie dávala identifikovat anomálie a napomoct jejich vyřešení a dospět
k vyváženému Klasického Seznamu. Dělo se tak jednak rozšiřováním počtu států na
Klasickém Seznamu, dále rozšířením kategorií a definic památek (které byly do té doby
značně striktní), např. o industriální památky52 nebo malé ostrovy, zjednodušením
nominací památek pocházejících z více států atd.53 Je prokázáno, že nově přijaté státy se
vyznačují

vysokou

efektivitou

jednání.54

Změnou

bylo

také

snížení

počtu

nominovaných památek na počet dvou za jeden stát a snížení počtu projednávaných
památek na zasedání Výboru.55

56

Jedním ze závazků do budoucna bylo také zapojení

místních komunit. I přes vzniklou snahu zůstával Klasický Seznam nevyvážený.57
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Jak lze vidět, Klasický Seznam není jen statický soupis, ale podléhá mnohým
tlakům a neustálým změnám. Zásadní změna nastala s přijetím Konvence o ochraně
nemateriálního kulturního dědictví, která značně změnila do té doby platné poměry.
Klasický Seznam vznikl jako prostředek ochrany především tradičního typu dědictví pro
západní (evropské) státy, nicméně s postupným rozšiřováním počtu účastníků Úmluvy
se mezi kandidátskými památkami objevovaly čím dál různorodější exempláře, což
nutně vedlo k přehodnocení chápání pojmu dědictví.58 Během prvních let fungování
Klasického Seznamu byly zapisovány téměř výhradně památky, jejichž hodnota se
odvíjela od estetického dojmu, které byly mimořádným dílem již zaniklé civilizace
(Pyramidy v Gíze, Machu Picchu, Taj Mahal, Velká čínská zeď atd.).59 Postupné změny
v řazení kategorií vedly k větší dematerializaci památek, vědeckými pracovníky byl
kladen důraz na zohlednění okolností vzniku památky. Jako příklad může sloužit zápis
hned několika památek podobného charakteru, u kterých je klíčový pohyb v prostoru i
čase a sdílení hodnot jejich aktérů, a to Svatojakubská cesta do Santiaga de Compostela
nebo například Hedvábná stezka. Do té doby sloužila zapsání na Klasický Seznam
především vědeckým a ekonomickým účelům, což se mělo změnit ve prospěch nositelů
kultury. 60 Postupně se tak dostáváme k pojetí památek od původní mimořádné hodnoty
k živoucímu dědictví, k tanci, hudbě, řemeslné tradici, které jsou svými účastníky stále
dál rozvíjeny v reakci na prostředí a identitu, se kterou žijí, a přitom založeny na
tradicích. V reakci na nedostatečné zahrnutí tohoto typu dědictví vzniká právě Konvence
pro ochranu nehmotného kulturního dědictví v roce 2003, v platnost vchází v roce 2006.
Nehmotná úmluva byla založena s cílem privilegovat nezápadní projevy kultury
jako kompenzace dominujícímu euroenctristickému přístupu.61
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Zdar této tendence

ukazuje nelibost některých západních států, které nepřikládaly vzniku Nehmotné
58

LEASK, A. World Heritage Site desgination. In: EDITED BY LEASK, A. AND FYALL, A. Managing
world heritage sites. Amsterdam: Butterworth-Heinemann, 2006. ISBN 9780750665469.
59
BUZIO, A a RE, A. Cultural commons and new concepts behind the recognition and management of
UNESCO World Heritage Sites. In: BERTACCHINI, Enrico. Cultural commons: a new perspective on
the production and evolution of cultures. Northampton, MA: Edward Elgar, 2012. ISBN 978-1-78100005-2.
60
BUZIO, A a RE, A. Cultural commons and new concepts behind the recognition and management of
UNESCO World Heritage Sites. In: BERTACCHINI, Enrico. Cultural commons: a new perspective on
the production and evolution of cultures. Northampton, MA: Edward Elgar, 2012. ISBN 978-1-78100005-2.
61
RUDOLFF, B. a BUCKLEY, K. World Heritage: Alternative Futures. In: STEFANO, L.M. a DAVIS,
P. The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage. New York: Routhledge, 2017. ISBN 9781-138-86055-1.
62
SMITH, L. a. AKAGAWA. N. Intangible heritage. New York: Routledge, 2009. Key issues in cultural
heritage. ISBN 978-0-415-47396-5.

15
úmluvy dostatečnou důležitost, což dokazuje zdržení se hlasování během přijímání
konvence státy USA, Kanady, Austrálie, Velké Británie a Švýcarska, tedy států, které
měly ve své historii konfrontace právě s domorodým obyvatelstvem, na které je
Nehmotná konvence zacílena.63 Nehmotná konvence vznikla za účelem kompenzovat
nezápadním státům panující eurocentrismus, což je základní východisko pro mou tezi.
Ani založení Nehmotného seznamu nebylo všespásné, protože nerovnosti se
objevují i zde. Ačkoliv by měly být přednostně zapisovány památky nezápadních, dosud
opomíjených států, pořád mají zapsané památky tendenci sloužit západním představám
o exotice, kdežto domorodé práce jsou podreprezentovány.64 Dohromady by Klasický a
Nehmotný Seznam měly tvořit vzájemně se doplňující celek, který bere v potaz veškeré
dědictví lidstva. I přes veškerou snahu o rovnováhu všech aspektů seznamů je důležité
si uvědomit, že ani přes sebelepší mechanismy rozdělení dědictví nebudou počty
vyhovovat rozdělení světa geografickému nebo ekonomickému.

4. Důvody nerovností
Zápis na Seznamy je ovlivněn externími faktory, ve smyslu vlivů působících
mimo kritéria oficiálního nominačního procesu. Nominační procesy popsané
v kapitolách výše jsou vypracovány do detailů, ani to je ovšem nijak nevytrhává
z běžného světa a „politického hřiště“, na kterém se i přes svou snahu o maximální
objektivnost a expertízu odehrávají. Nedá se očekávat, že každá země bude mít zapsaný
stejný počet památek, takovéto škálování by naprosto nereflektovalo velikost země,
vývoj atp. Nevyváženost Seznamů také nemusí nutně znamenat, že nominační proces je
zaujatý (biased), Úmluva si klade společensky daleko vyšší cíle, než je matematická
rovnost zapsaných památek. Nicméně z dosud provedených výzkumů vyplývá,
že množství okolností, které mají zásadní vliv na průběh nominace, je nezanedbatelné.65
Pamini a Frey ukazují, že mezi nejsilnější ekonomické determinanty patří
historické HDP, populace, rozloha státu a počet let vyspělé civilizace (tolik let, kolik
byla země součástí jedné z 16 nejvyspělejších historických kultur) nebo míra turismu.

63

SMITH, L. a. AKAGAWA. N. Intangible heritage. New York: Routledge, 2009. Key issues in cultural
heritage. ISBN 978-0-415-47396-5
64
SMITH, L. a. AKAGAWA. N. Intangible heritage. New York: Routledge, 2009. Key issues in cultural
heritage. ISBN 978-0-415-47396-5

16
Míra turismu je negativní v tom smyslu, že čím lépe je turismus ve státě zaveden, tím
menší tlak je na zápis kladen a naopak, čím méně turismu, tím vyšší je snaha o zapsání.
Vyšší hustota (density) médií má pozitivní vliv na zápis, poněvadž vyšší informovanost
obyvatel vede politiky a byrokraty k vyšší aktivitě. Nejvyšší význam má internet.
Rozloha země se ukázala jako signifikantní především u přírodních památek, vzhledem
k vyšší pravděpodobnosti výskytu ojedinělého přírodního dědictví na větším prostoru,
což u kulturních památek platit nemusí.66

4.1. Nerovnost nominačního procesu
Je složité porovnávat nominační procesy obou Seznamů, protože jsou značně
odlišné, ani ne tak v oficialitách, nýbrž díky svým aktérům. Níže uvedený postup má za
cíl na prvním místě zvýšit povědomí a důležitosti samotných aktérů, protože právě oni
jsou v udržování dědictví stěžejní. Má zlepšit podmínky především na místní úrovni a
tím napomoct nejlepšímu zacházení s dědictvím. Pokud ale vezmeme v potaz fakt, že
Nehmotný Seznam má sloužit jako kompenzace Klasického Seznamu, měli bychom
brát oba Seznamy minimálně na stejnou váhu, a v tom případě je nominační proces
v režii místních umělců mnohonásobně náročnější. V této kapitole se budu proto
věnovat především těžkostem, které lokální komunity v průběhu nominace mohou
potkat.
Na Klasický Seznam nominace zaštiťují často státní aktéři, v případě
Nehmotného Seznamu by podnět a zpracování mělo vycházet od samotných umělců.
Nehledě na to, že již samotné vymezení komunit nebo praktikujících skupin je
z hlediska mezinárodního práva nesnadné, protože se v něm dosud neobjevovalo.
V konečném důsledku komunitami rozumíme osoby, které sdílejí pocit sounáležitosti,
což můžeme být projeveno identitou nebo běžným chováním.67 V případě, že se takto
vymezená komunita sdruží za účelem nominace dědictví, není oficiálně jasné, kdo by ji
měl navenek reprezentovat, popř. jakým způsobem. I v případě, že je konsolidována
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komunita a její zástupci, není jasný termín participation, tedy zapojení. Teoreticky se
může rozprostírat od poskytnutí základních informací k vypracování management plánu
až po práci na celé nominaci.68 Tyto oficiality a slovíčkaření nabývají formu reálného
problému, když si uvědomíme, že nehmotné dědictví se vyvíjelo po staletí, podle toho,
jak se jeho nositelé pohybovali. Není statické a nestojí prokazatelně na území určitého
státu, ale podléhá změnám v času a prostoru, účastníky jedné komunity mohou
rozdělovat dnešní státní hranice. Existuje sice možnost sdílené nominace několika státy
(na Nehmotném Seznamu například Nowruz nebo sokolnictví), nicméně není příliš
využívávána, a to především proto, že nominovat památku obsahuje jistou dávku
nacionalismu, kterého se státy po vší práci a výhodách, které jim úspěšná nominace
může přinést, nerady vzdávají ve prospěch vyššího celku.69 Pracovat na nominaci
s komunitami není jen značná technická komplikace, ale při jednání o citlivém tématu
nezávislosti původních obyvatel na současných státních útvarech, se dostáváme na
politicky tenký led, na který mnoho států z diplomatického hlediska nechce vstupovat.70
Ještě dříve, než se komunity jsou schopny vůbec stát původci procesu, je nutné
dostatečně upravit právní a organizační podmínky pro vstup nového „komunitního“
aktéra do jednání, jde například o založení lokálně-specifických systému pro klasifikaci
dědictví, vznik vzájemně sjednaných podmínek atd. Následně by si komunita měla
památku definovat sama pro sebe, a to v souladu s Etickým kodexem, o kterém by měla
být poučena.

71

Komunity však „nejsou nechány na holičkách“, s přípravou nominace

jim mají pomáhat experti, vládní úředníci, umělci mají být vzdělávání ve školících
centrech atd. Nominace by měla být výsledkem spolupráce komunity, která dědictví
identifikuje, protože jej jako její nositel zná nejlépe (hmotné dědictví může být
posuzováno podle objektivních, viditelných kritérií, hodnota nehmotné je v jeho
subjektivnosti, jen dotčené komunity dokáží specifikovat, jaký pro ně má dědictví
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význam)72, a expertů zaštítěných vládou, kteří mu dodají patřičné vědecké požadavky.73
Pro úspěšnou spolupráci by měl být partnerský vztah mezi vládní podporou
a komunitou. Vládní stránka by měla poskytovat především expertní a finanční
prostředky, kterými komunity z logiky věci příliš nemohou disponovat. Toto jsou však
celkem náročné podmínky pro splnění, které ne každý stát může zajistit, často také
proto, že k těmto aktivitám nedostávají finanční a technickou podporu

74

Navíc i státy,

které podporu komunitě mohou poskytnout, nemusí mít dostatečné kapacity pro náročné
podmínky dokumentace, jejího uchovávání, výzkum, akční programy či jejich
digitalizace pro přístup veřejnosti.75 Vědci, experti a manažeři památek nemusí být
zcela zdatní v komunikaci s komunitami (jazyková bariéra), což může vést k tomu, že
místní jsou v procesu obcházeni.76 Komplikace v rámci spolupráce nemusí vyvstat jen
na straně státu. Místní často nemusí být ztotožnění s fungováním UNESCO a náročností
procesu. Bylo prokázáno, že lepší pochopení UNESCO koreluje s vyšší mírou
gramotnosti a vyskytuje se především v hlavních městech a byrokratických centrech,
což obvykle nebývají prostory vykonávání tradiční kultury.77

4.2 Byrokratické komplikace
OSN je opakovaně kritizováno za přílišnou byrokratizaci mnohých procesů,
čemuž se nevyjímá ani UNESCO, ani zápisy památek. V celém zápisu dědictví hraje
zásadní roli Výbor pro světové dědictví. Systém účastníků nominačního procesu byl
vyvinut za cílem dosažení co nejvyšší objektivnosti a profesionality. Proto je na
pováženou zjištění, že tento Výbor zdaleka ne vždy postupoval a postupuje čistě podle
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formálních pravidel. Příkladem budiž meeting z roku 2010, kdy se ukázalo, že Výbor
jednal mimo své oficiální zasedání, navíc na základě nátlaku členských států, konkrétně
Číny. O zákulisní jednání na konferencích není nouze a patří k politické praxi, nicméně
není v pořádku ve chvíli, kdy je jimi obcházen velmi striktní nominační proces. Mezi
takto pokoutně přijaté památky patří Jeruzalém nebo Preah Vihear. Politický nátlak a
ignorace expertízy byla zřetelná také na zápisu památek na Seznam světového dědictví
v ohrožení. Připomeňme také pozitivní vliv, který prokázali Pamini a Frey ve svém
výzkumu o dopadu členství států právě ve Výboru.78 Příkladem budiž zapsání deseti
italských památek v roce 1997, tedy v době, kdy ve Výboru seděli právě zástupci
Itálie.79 Manipulující je také fakt, že neúspěšné nominace vedou k nespokojenosti,
vzhledem k tomu, že o takto „špatné PR“ UNESCO nestojí, jsou nominovány pouze ty
památky, které mají nejvyšší šanci na zápis, což jde proti hlavní myšlence globální
ochrany památek.80
Výbor sice je nejvyšším rozhodčím orgánem, své závěry však staví především na
základě doporučení orgánů ICOMOS a IUCN. Valná většina rozhodnutí Výboru byla
dříve shodná s rozhodnutími poradních orgánů. V průběhu let ale autorita poradních
orgánů klesá a Výbor se stává se svých rozhodnutích samostatnější, můžeme tedy říct i
méně založenou na expertním posudku.81 Od roku 2008 neshody mezi doporučením
poradních orgánů a rozhodnutím Výboru eskalují, v roce 2014 tento podíl dosáhl 47 %.
82
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také nejsou bez podílu viny, svá doporučení prezentují těžko srozumitelně, což nemusí
působit příliš podpůrným a důvěryhodným dojmem.84
Expertní orgány mají za cíl krom konzultací s Výborem také pomáhat státům ve
zvládání náročných kritérií zápisu. V takovém případě, kdy by poradní orgány měly
působit jak na straně nominovaného, tak na straně nominujícího, hrozí střet zájmů.
Z toho důvodu některým státům není poskytována dostatečná podpora, což do značné
míry zápis znemožňuje. To je poměrně ironické, poněvadž nejvyšší šarže expertů dávají
ruce pryč od svého poslání pomáhat státům, neboť se bojí, že budou zataženy do
politického soukolí. Takový přístup je zároveň v rozporu se základní ideou Úmluvy,
která jasně říká, že světové dědictví je záležitost kolektivní a mělo by se na ní otevřeně
spolupracovat.85

Nedostatečné

zapojení

poradních

orgánů

vede

k nominacím

připravovaným státy samotnými, čímž se dostáváme k diskriminaci prostředků. Navíc
někteří z členů ICOMOS provozují vlastní konzultační společnosti, které promují na
zasedání UNESCO, což je otevřený střet zájmů. Kritice je ICOMOS podrobován také
proto, že může působit dojmem „uzavřeného klubu“, do kterého není snadné se dostat
a převládají v něm přátelské vazby, na profesionalitě a objektivitě poradních sborů tyto
skutečnosti nepřidávají.86 Konexe a osobní zájmy neovládají jen ICOMOS, nelze je
vyloučit téměř z žádné části personálu UNESCO, ať už se jedná o akademiky,
archeology nebo restaurátory, všichni jsou součástí mezinárodní elity, která může, byť
nevědomky v rámci svých osobních zájmů ovlivňovat, jak si bude která památka během
nominace vést.87
Dalším ošemetným tématem je financování památek. Co se týká Klasického
Seznamu, existuje Fond světového dědictví, který získává prostředky především na
základě příspěvků členských států. Tyto peníze následně rozděluje podle potřeby na
ochranu památek, ročně jsou přerozděleny čtyři miliony dolarů, což v porovnání
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s počtem členů není příliš.88

89

Vzhledem k velikosti částky je jasné, že na příspěvek

zdaleka nedosáhnou všechny státy, jsou určeny těm nejchudším. Krom toho, že se
z fondu nebere stejnou měrou, stejnou měrou se do něj ani nepřispívá, nejvyšší část
rozpočtu tvořily příspěvky Spojených států amerických (dokud přispívaly), které činily
22 %, za nimi na žebříčku nejbohatších dárců figuruje Japonsko, Německo a Francie.
Vklady této čtveřice činily až 50 % celého fondu. Je ke zvážení, jestli je spravedlivé,
když stát, který financuje celý projekt téměř ze čtvrtiny, má stejný jeden hlas na
Generální konferenci jako drobný stát, který z příspěvků jen čerpá. A právě Generální
konference, meetingy atp. jsou ve skutečnosti největšími požírači budgetu. Zajištění
zázemí pro vznik rozhodnutí stojí UNESCO značné sumy peněz, které chybí při
financování nominací. Státy je proto ve většině případů financují samy, což vede
k původní nerovnosti.90 V případě, kdy jsou vyšetřeny zdroje, které půjdou na pomoc
určitému státu, o jejich směřování rozhodují zaměstnanci UNESCO. Jedná se o velmi
zdlouhavý a byrokraticky náročný proces posuzování a schvalování, jak ze strany
UNESCO, tak následně i ze strany samotného státu. Zaměstnanci se musí s každým
projektem podrobně seznámit, aby dokázali vybrat prioritní, což není jednoduché
objektivně posoudit. Čím více projektů se zapojuje, tím jsou zaměstnanci přetíženější a
proces se o to více zpomaluje. Nedostatkem financování trpí také poradní sbor
ICOMOS, experti nemají dostačující prostředky pro svou práci, což snižuje její
kvalitu.91

4.3. Politický nátlak
Co se týká teorie, v kontextu Klasického Seznamu můžeme mluvit o tzv.
kulturním vládnutí (cultural governance), jedná se o přístup, který se věnuje kulturním
projevům z pohledu sociálních věd. Od vzniku UNESCO prošlo jednání procesem
profesionalizace, byrokratizací, na jedné straně zvědečtěním (ve smyslu nárůstu počtu
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odborníků, detailnějším kritériím atp.) a zároveň na druhé straně politizací. Přílišná
politizace, zejména posledních let, je procesu vytýkána. To vychází především
z negativního vnímání označení „politické rozhodnutí“, jako opak rozhodnutí
založeného na faktech, expertíze a široké shodě jednajících.92 Politickým rozhodnutím
se ovšem nejde vyhnout v mezinárodní organizaci, která je založená na spolupráci
velkého množství národních států. Speciálně v UNESCO můžeme mluvit o cultural
diplomacy, dle definice Miltona E. Cummingse se jedná o: „výměnu myšlenek,
informací, hodnot, systémů, tradic, názorů a dalších aspektů kultury, se záměrem
pěstování vzájemného porozumění“.93 Členské státy tak jednání využívají k šíření
vlastní kultury (soft power), a zároveň vyjednávání o vysoké mezinárodní politice.94
Rozdíl se odehrává v tom, zda stát zastupují ochranáři nebo diplomaté. Mezi
relevantní politické vlivy patří snahy zvýšit národní prestiž, snahy zavděčit se vlivným
státům nebo například tendence poškodit reputaci jiných států.95 Delegátské hlasování
může být zavázáno mezinárodními vztahy, geopolitickou situací nebo i osobními
vztahy, oproštění se od politických tlaků a požadavků lobby však vede k vetší
flexibilitě, a tudíž efektivnějšímu jednání. Vliv má také rapidní nárůst počtu účastníků
schůzí, který se s vzrůstajícím počtem členských států zvýšil z původních 100 na
dnešních cca 800. V tomto navýšení počtu účastníků promlouvá vyšší ochota spolupráce
s mezinárodním organizacemi, dle T. Schmitta odráží také přístupnější leteckou dopravu
a dostupnost informací skrz internet, což usnadnilo přístup potenciálním zájemcům o
konference.96
Lynn Messkell dokonce ve svém článku tvrdí, že zápis památek již v sobě nemá
žádnou z původních hodnot, ale jde jenom o transakce k získání vyjednávacího kreditu
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a sociálního kapitálu, místo ochrany globální historie lidstva připomíná spíš zavádění
marketingové značky. Množství především ekonomických benefitů vede státy
ke kuplířskému jednání a tato tendence se údajně v posledních letech zvyšuje. Jako
jednu z příčin tohoto chování vidí přílišnou „objektivizaci“ dědictví, ve smyslu, že se
nehledí na historický proces a vztah aktérů a památky, ale jen na památku jako objekt,
který lze zapsat a vybírat za něj peníze od turistů.97 Což vysvětluje, proč by měl být
Nehmotný Seznam kompenzací, díky ohledu na dědictví jako proces.
Nejvýznamnější pozici zaujímají státy jednadvaceti členného Výboru pro
světové dědictví, jak, je prokázáno statisticky, že stát, který je členem tohoto Výboru
má zvýšenou pravděpodobnost i množství zápisu památek, v roce 2010 tato korelace
dosahovala až 42, 9 %.98 Shoda byla nalezena také mezi zvýšenou pravděpodobností
nominace státu, ve kterém se konal výroční meeting Výboru.99 Vzhledem k evidentnímu
střetu zájmů bylo navrženo, aby státy sedící ve Výboru nemohly nominovat památky.
Za touto iniciativou stály tradičně neutrální státy jako Estonsko, Finsko nebo Švýcarsko.
100

Byla však vetována památkovými obry jako Čína, Japonsko a Rusko. Členové

Výboru by měli být především profesionálové, ale mnohdy se nedokáží oprostit od
národních zájmů, ekonomické potřeby jsou závaznější než morální principy.101
Příkladem budiž snaha o zápis ruského města Bolgar, které ICOMOS nedoporučil
zapisovat z důvodu přílišných zásahů při rekonstrukci. Rusko pozvalo delegáty na
nedaleko se konající událost s pohoštěním za účelem zavázat si tako delegáty
k hlasování pro památku.102 Místo ve Výboru má přesah i mimo UNESCO. Státu tak
roste vyjednávací potenciál napříč orgány OSN, hlasitá podpora nominované památky
například pro Čínu může pomoct při hlasování i v Radě bezpečnosti OSN. Platí to i
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naopak, zejména pro rozvíjející státy, pokud zaujímají místo v Radě bezpečnosti OSN.
Následkem bývá zvýšená podpora USA, zlepšení pozice v Mezinárodním měnovém
fondu a Světové bance. Důvodem je kupování hlasů. Výhodnost místa ve Výboru
deklaruje výběr členů v roce 2013, kdy se do Výboru nedostal žádný zástupce afrického
státu (ačkoliv by zástupci měli být proporcionálně vyrovnaní dle regionů), poněvadž
ve vyjednávání o místech byla dravější Asie, která získala dokonce třetinu křesel.103
Oproti původnímu záměru kolektivní zodpovědnosti se staví formování
politických aliancí. Takovéto aliance jsou často uzavírány ještě před samotným
projednáváním památky, což jen ukazuje na jejich zaujatost a neobjektivnost vůči
dědictví. Selhávání multilateralismu není typické jen pro UNESCO, nese se napříč
celým OSN.104 Aliance mohou vznikat na základě různých faktorů, stěžejní bývají
ekonomické zájmy (podpora Panamy státy Kataru a JAR ačkoliv na první pohled nejsou
vázány žádnými regionálními nebo náboženskými závazky, mají společné ekonomické
zájmy na Panamském průplavu). Kontroverzní se stal také zápis Jeruzaléma, kdy po
návrhu rezoluce na vyslání pozorovatelské mise k posouzení situace na místě členové
izraelské delegace porušili diplomatický protokol svým chováním na zasedání, následně
upozorňovali na vazby s USA, což „může mít devastující následky pro budoucnost
UNESCO, a že takové rozhodnutí podkope základní hodnoty a identitu této organizace
do té míry, že jistě povede k jejímu konečnému zničení".105 Demonstrace síly a
výhružky jistě zakladatelé Konvence na jednání o památkách jako prostředku dosažení
míru neplánovali.
Další z ukázek nepřiměřeného přijetí památky je případ první památky
Myanmaru, Starobylého města Pyu. ICOMOS doporučil památku nezapisovat z důvodu
nedostatečného plnění kritérií a velkých zásahů, nicméně doporučení bylo okamžitě
zavrženo mnoha regionálně spřízněnými státy s argumentem, že zápis první památky
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je pro Myanmar důležitý. S argumentem „prvosti“ se připojily i další, například
evropské státy, jediné Polsko bylo odpůrcem, který poukazoval na neexpertní chování, a
tak byla města Pyu na Klasický Seznam stejně zapsána. Využívaným argumentem se
stal důvod zachování míru, především v kontextu zápisu památek z Blízkého Východu a
Turecka. Státy apelují na ustavující důvod UNESCO, tedy zachování míru skrz kulturu,
k potlačení střetu civilizací a kultur, a tudíž k zapsání dané památky.106 Pro logiku
jednání je důležité uvědomit si, kdo vlastně na konference jezdí. Počet vyslaných osob
se každý rok liší, rekordmanem v počtu reprezentantů za region je Východní Asie, která
vyslala 291 zástupců. Mimo delegátů za státy se jedná o mezinárodní a nevládní
agentury, konzultační firmy, univerzity či lobbisty. Ne všichni mohou na vysoce
formálním a organizovaném zasedání promlouvat. Jenže než oficiální proslovy, jsou
často důležitější coffee breaky, recepce a neformální setkání s výměnou vizitek, stovek
brožur, upomínkových předmětů a dárků různých hodnot od té či oné organizace.
Existuje tedy oficiální cesta směřující ke kompenzaci pro dosud opomíjené státy,
naproti tomu je empiricky dokázáno, že na nominační proces působí i neoficiální
motivy, na základě těchto zjištění formuji následující výzkumné otázky:
1. Poměr památek zapsaných na Klasickém Seznamu je vyrovnaný vzhledem
k poměru památek zapsaných na Nehmotném Seznamu, kompenzační
mechanismy fungují
2. Poměr zapsaných památek na Klasickém a Nehmotném Seznam je stále
vychýlen v prospěch států s vyšším HDP, kompenzační mechanismy nefungují,
nerovnost se zvyšuje
3. Zavedené kompenzační mechanismy vedou ke zvyšování počtu památek
konstantě, nerovnost je stále stejná, nemění se poměr, u obou stoupá počet
Pro formulování otázek jsem vycházela ze strategie proklamované v dokumentu
Globální strategie. Dává si za cíl vyhledat a vyplnit mezery na Klasickému Seznamu,
vyvážit poměr mezi kulturním a přírodním dědictvím, a především vyvážit dosud silně
podreprezntované živoucí a tradiční kultury, k čemuž později vznikl právě Nehmotný
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Seznam.107 Ve zkratce jde tedy o to, snížit nevyváženost, zvýšit reprezentativnost a
redukovat evropskou dominanci.108

5. Empirická analýza
Základním metodologickým postupem, o který se práce opírá, je regresní
analýza. Prvním krokem bylo vytvoření datových setů, zahrnujících veškeré členské
státy Úmluvy o světovém dědictví a Nehmotné úmluvy a počtů památek zapsaných
v jednotlivých letech. U Klasického Seznamu se jedná o 192 států, které dohromady
zapsaly 1052 památek mezi lety 1978–2016.109

110

Na Nehmotném 172 států, majících

429 zapsaných památek, a to v letech 2008-2016.111 Tato data jsem čerpala z rozsáhlých
zdrojů na oficiálním webu UNESCO http://whc.unesco.org/en/list/, následně je
seskupila do datového setu sdružujícího informace o celkovém počtu zapsaných
památek v každém roce (1978–2016) každým z jednotlivých států. Tento postup byl
stejný pro Klasický i Nehmotný seznam, sety zahrnují i památky zapsané na Seznamu
světového dědictví v ohrožení. Z takto vzniklých dat jsem provedla regresní analýzu,
pro upřesnění výsledků jsem připojila ke každému státu také proměnné HDP a HDP na
hlavu. Tyto veličiny jsem čerpala z přehledu HDP na webu The World Bank112 a
z přehledu HDP na hlavu113 Aby bylo možné prozkoumat jednotlivé hypotézy, bylo
potřeba použít lineární regresní analýzu. Jako závislá proměnná byl zvolen počet
památek na Nehmotnému seznamu (dále NHM), jako vysvětlující proměnné počet
hmotných památek na Klasickém Seznamu mezi lety 2008-2016, HDP a HDP na hlavu.
Vzhledem k první hypotéze, potřebujeme zjistit, jaký je vztah mezi HM 08-16 a NHM.
Vzhledem k druhé hypotéze potřebujeme zjistit jaký je vztah mezi HDP, HDPP a NHM.
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A zároveň pomocí druhé regrese, jaký je vztah mezi HDP a HDPP a HM 08-16 (kdy
HM 08-16 je závislá proměnná). Touto regresí zjišťujeme, jak ovlivňuje HDP a HDP na
hlavu množství památek na Klasickém Seznamu mezi lety 2008–2016. Proměnná HDP
byla zvolena k zohlednění ekonomického stavu země. Hrubý domácí produkt je
považován za ukazatel bohatství, neboli ekonomikou úroveň daného státu. U dřívějších
nerovností (eurocentristická dominance) hrála právě ekonomická úroveň značnou roli,
předpokládám, že ji bude hrát také zde. Proměnná HDP na hlavu byla zvolena z důvodu
promítnutí počtu obyvatel, tedy zda se nejedná o zemi ekonomicky vyspělou jen
v úhrnu, ale jak si stojí v mezinárodním srovnání její obyvatelé. U Nehmotných
památek není v názvu uváděn počet let, po které se památky zapisovaly, poněvadž se
bere v potaz automaticky celé období fungování zápisu, tedy 2008-2016.
Základní regresní rovnice tedy platí:
NHM = β0 + β1*HDP + β2*HDPP + β3* HM 08-16 + ui
Kde NHM (počet památek celkově zapsaných na Nehmotném Seznamu) představuje
vysvětlovanou, závislou proměnnou, ostatní (HDP, HDPP a HM 08-16) jsou nezávislé.
Pro zpřesnění výsledků došlo k logaritmizaci, při které platí:
NHM = β0 + β1*HDPlog + β2*HDPPlog + β3*HM 08-16 + ui
Deviantním případem se ukázala Čína, která disponuje silně nadprůměrným
počtem památek zapsaných zejména ne Nehmotném Seznamu, na základě čehož byly
provedeny čtyři verze regrese. Dvě bez logaritmizace, v jedné z nich byla Čína
zahrnuta, ve druhé ne a další dvě verze měly zlogaritmovanou proměnnou HDP, opět
v jedné byla Čína zahrnuta, ze druhé byla vyjmuta. Výlučné postavení Číny dokazuje
graf níže. Porovnává počet zapsaných památek na oba Seznamy mezi lety 2008-2016.
Srovnány jsou státy, které stojí v řadě států podle HDP na hlavu za sebou, konkrétně
Čína a Brazílie

28

Graf dokazující množství zapsaných památek Číny v jednotlivých letech 1978-2016
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Vzorek

(1)

(2)

(3)

(4)

S Čínou

S Čínou log

Bez Číny

Bez Číny log

Závislá proměnná
HDP

Nehmotné památky
3.2383E-07*

1.0388***

-2.9452E-08

1.1323***

(1.7974E-07)

(0.3145)

(1,7919E-07)

(0.2861)

-3.2616E-05**

-0.9359**

-2.064E-05*

-0.7035*

(1.2863E-05)

(0.4442)

(1.2163E-05)

(0.4051)

1.3202***

1.1879***

1.1072***

0.8142***

(0.1296)

(1.1879)

(0.1267)

(0.1352)

1.3861***

0.0410

1.5045***

-0.9163

(0.3212)

(1.7019)

(0.1267)

(1.5532)

Pozorování

191

191

190

190

R-squared

0.6758

0.6825

0.5554

0.5931

F

52.4035

54.3633

27.6579

33.6500

HDPP

HM 08-16

Konstanta

Standardní chyba v závorkách:; *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

V první regresní analýze, pokud se zvýší HDP o 1 USD, ceteris paribus, zvýší
se množství památek na Nehmotném Seznamu o 3,2383 * 10-7 což je statisticky
signifikantní na 10% hladině významnosti. Pokud se zvýší HDPP o 1 ceteris paribus,
sníží se množství památek na NHM o 3,2616 * 10-5 statisticky signifikantní na 5%
hladině významnosti. Pokud se zvýší počet památek na Klasickém Seznamu mezi lety
2008-2016 o jednotku, zvýší se množství památek na Nehmotném Seznamu o 1,3202
statisticky signifikantní na 1% hladině významnosti.
V druhém případu, kdy bylo HDP a HDPP zlogaritmováno, pokud se zvýší HDP
o přibližně 1 % ceteris paribus, zvýší se počet památek na Nehmotném Seznamu o 1,
038 což je na 1% hladině významnosti statisticky signifikantní. Pokud se zvýší HDPP o
1 %, sníží se počet památek na Nehmotném Seznamu o 0, 9359 na 5% hladině
významnosti ceteris paribus. Pokud se zvýší počet památek na Klasickém Seznamu
mezi lety 2008–2016 o 1 památku ceteris paribus, zvýší se počet Nehmotných památek
o 1, 1879 na 1% hladině významnosti.
Ve třetím případě, kdy nebyla brána v potaz Čína, zvýšení HDP neovlivňuje se
statistickou signifikantností seznam s nehmotnými památkami. Při zvýšení HDPP o 1
jednotku ceteris paribus, počet nehmotných památek se sníží 2, 064*10-5 při 10%
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hladině statistické signifikance. Při zvýšení počtu klasických památek o 1 ceteris
paribus, se počet památek nehmotných zvýší o 1, 1072 při statistické signifikanci 1 %.
Čtvrtá verze byla měřena bez Číny po logaritmizaci, vyšlo, že při zvýšení HDP
o 1 % ceteris paribus, stoupne počet nehmotných památek o 1, 1323 při statistické
signifikanci 1 % hladině významnosti. Pokud se HDPP zvýší o 1 % ceteris paribus, sníží
se počet nehmotných památek o 0, 7035 za statistické signifikance 10 %. Při zvýšení
počtu klasických památek o 1 ceteris paribus, zvýší se nehmotné památky o 0, 8142
na 1 % hladině významnosti.

Graf porovnání hodnot Nehmotných památek zapisovaných postupně mezi lety 20082016 na Nehmotný Seznam a Hmotných památek rovněž zapisovaných postupně mezi
lety 2008-2016 na Klasický Seznam. Verze s Čínou, logaritmovaná.
Hypotéza č. 1, tedy: Poměr památek zapsaných na Klasickém Seznamu je
vyrovnaný vzhledem k poměru památek zapsaných na Nehmotném Seznamu,
kompenzační mechanismy fungují; se nepotvrdila. Poměr není vyrovnaný, protože
neexistuje rovnováha mezi seznamy, dominance ekonomicky silných států se
z Klasického přenesla i na Seznam Nehmotný. Dokázaly to všechny čtyři varianty
analýzy. Kompenzační mechanismy z toho hlediska nefungují, kdyby fungovaly,
nerovnost by se neobjevovala.
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U druhé hypotézy bylo potřeba zjistit, mimo vztahu mezi Nehmotným Seznamem,
HDP a HDP na hlavu, jaký je vztah mezi Klasickým Seznamem, HDP a HDP na hlavu:
Znovu byly provedeny dvě regrese (Čína nebyla zvláštně zohledňována, protože na
Klasickém Seznamu její postavení není tolik výjimečné):
Rovnice platí:
HM 08-16 = β0 + β1*HDP + β2*HDPP + ui
Pro validaci aplikace metody byly proměnné HDP a HDPP zlogaritmovány.
HM 08-16 = β0 + β1*HDPlog + β2*HDPPlog + ui

Vzorek

(1)

(2)

Bez logaritmizace

Zlogaritmované

Závislá proměnná
HDP

Klasický Seznam 08-16
6.3889E-07***

1. 170***

(8.9715E-08)

(0.1481)

9.2817E-06***

0.1046

(7.2026E-06)

(0,2412)

0,8336

-4,4625***

(0,1701)

(0,8657)

Pozorování

191

191

R-squared

0.4889

0.549

F

29.529

40.5693

HDPP

Konstanta

Standardní chyba v závorkách: *** p <0.01, ** p <0.05, * p<0.1

Zkoumán je vztah, zda HDP a HDPP ovlivňuje zvyšování množství památek po roce
2008 na Klasickém Seznamu.
Z první regresní analýzy vyplývá, že pokud vzroste HDP o 1 USD, zvýší se
počet památek na HM 08-16 v průměru o 9.2817E-06 ceteris paribus, což je statisticky
signifikantní na 1% hladině významnosti. Zvýšení HDPP není statisticky signifikantní.
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Z druhého příkladu, který byl zlogaritmován, vyplývá, že pokud se zvýší HDP o
1 %, zvýší se počet památek na HM 08-16 v průměru o 1,17 ceteris paribus se
statistickou signifikancí na 1% h. v. Zvýšení HDPP o 1 % není statisticky signifikantní.
Druhá hypotéza: Poměr zapsaných památek na Klasickém a Nehmotném Seznam
je stále vychýlen v prospěch států s vyšším HDP, kompenzační mechanismy nefungují,
nerovnost se zvyšuje; nebyla zamítnuta, neboť bylo ukázano, že každý nárůst HDP o 1
%, zvýší v průměru počet památek na klasickém seznamu o více než 1, zároveň však
nárůst HDP o 1 % zvyšuje v průměru množství památek na Nehmotném seznamu o více
než 1.
Hypotéza č. 3, tedy: Zavedené kompenzační mechanismy vedou ke zvyšování
počtu památek konstantě, nerovnost je stále stejná, nemění se poměr, u obou stoupá
počet.

Z regresní analýzy vyplývá, že Nehmotný Seznam jako kompenzace příliš

nefunguje, krom toho, že opatření nemají dostatečný efekt na dříve diskriminované státy
a úspěšné nominace Nehmotných památek nejsou vychýleny v jejich prospěch, nadále
přetrvává dominance ekonomicky silných států, což dokázaly proměnné HDP a HDP na
hlavu. Takovýto výsledek se nápadně podobá tomu, ke kterému ve své studii na
efektivitu opatření Globální strategie došli Lasse Steiner a Bruno Frey. Globální
strategie měly za cíl snížit nevyváženost Klasického Seznamu a zapojit přehlížené státy,
jak výsledek výzkumu ukazuje, nejen, že svůj cíl nesplnil, nevyrovnanost se od přijetí
Globální strategie paradoxně ještě zvýšila.114 Zda se nevyrovnanost zvýšila v této práci
nemůžeme soudit, neboť porovnáváme zcela nově vzniklý (Nehmotný) Seznam, a tak
nemáme srovnání s minulostí. Co je však možné říct s jistotou je, že nevyrovnanost se
nesnížila, kompenzační efekt Nehmotného Seznamu nebyl prokázán, jelikož se ve
čtyřech případech ukázal pozitivní vztah mezi množstvím památek na Nehmotném
Seznamu a Klasickém v letech 2008-20016. Pokud by kompenzační mechanismy
fungovaly, existoval by negativní vztah mezi Nehmotným Seznamem a Klasickým
v letech 2008-2016, tedy pokud by se zvýšilo množství zapsaných památek na
Klasickém Seznamu, měl by mít stát nižší nárok na památku na Nehmotném.
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Během vytváření analýzy se rovněž potvrdila dominance Evropy a Severní
Ameriky, kterou měl od roku 1994 potírat dokument Globální Strategie. Graficky je
znázorněna na mapce a grafu přiloženém níže.
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6. Závěr
Cílem této práce bylo zhodnotit, zda Reprezentativní seznam nehmotného
dědictví lidstva funguje jako kompenzace pro státy, které byly prokázány jako
diskriminované při zápisu na Seznam světového dědictví. Takováto nerovnost byla
dokázána vzhledem k silně eurocentristické distribuci památek v dřívějších letech
fungování Seznamu světového dědictví. Výlučné postavení zaujímaly zejména památky
vyhovující křesťanské architektuře. Identifikováno bylo množství případů, při kterých
byly

státy

s nižší

ekonomickou

silou

(měřenou

v HDP)

upozaďovány

a

upřednostňovány byly státy bohatší. Takové jednání je v rozporu se základní myšlenkou
Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, která si klade za cíl
zachovávat veškeré dědictví hodnotné pro lidstvo, zvláště pak napomoct uchování
ohroženého. Za účelem spravedlivější distribuce památek byl zřízen právě
Reprezentativní seznam nehmotného dědictví lidstva, jehož účelem je věnovat se dříve
opomíjeným typům dědictví. Tato ambice kompenzace byla podrobena výzkumu.
V textu byly stanoveny tři hypotéz:
1. Poměr památek zapsaných na Klasickém Seznamu je vyrovnaný vzhledem
k poměru památek zapsaných na Nehmotném Seznamu, kompenzační
mechanismy fungují
2. Poměr zapsaných památek na Klasickém a Nehmotném Seznam je stále
vychýlen v prospěch států s vyšším HDP, kompenzační mechanismy nefungují,
nerovnost se zvyšuje
3. Zavedené kompenzační mechanismy vedou ke zvyšování počtu památek
konstantě, nerovnost je stále stejná, nemění se poměr, u obou stoupá počet
Z regresní analýzy vyplynulo, že první hypotéza byla zamítnuta, poměr památek
na Seznamu světového dědictví a na Reprezentativním seznamu světového dědictví
lidstva není vyrovnaný, kompenzační mechanismy nefungují. Druhá hypotéza nebyla
zamítnuta, ukázalo se především to, že čím vyšší má stát HDP, tím více má památek
zapsaných na obou Seznamech světového dědictví, neplatí to však při zvyšujícím se
HDP na hlavu u Nehmotného seznamu.

Nebyla zamítnuta třetí z hypotéz, tedy

nerovnost je stále stejná, nemění se poměr nerovnosti mezi Seznamem světového
dědictví a Reprezentativním seznamem světového dědictví lidstva. Reprezentativní
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seznam světového dědictví tedy plní svou funkci v tom, že nehmotné dědictví je
zapisováno, je tak věnována mezinárodní pozornost dříve opomíjeným typům dědictví.
Na základě regresní analýzy kompenzační efekt pro státy, které na Seznamu světového
dědictví památku zapsanou neměly, prokázán nebyl. Tento fakt jen potvrzuje trend o
politizaci procesu zápisu památek na seznamy UNESCO.

Summary
The aim of this paper is to evaluate, if the Representative List of the Intangible
Cultural Heritage works as a compensatory mechanism for those states, which were
proven to be discriminated during the inscription of their heritage to the World Heritage
List. This kind of imbalance was proven since a strong Eurocentric distribution of
heritage in previews years when the World Heritage List was in force. Exclusive
position on the World Heritage List was held by heritage meeting standards of Christian
architecture. There were identified many cases when poorer states (in GDP) were
overshadowed by richer ones. This behaving stand in contrast with the main idea of the
Convention Concerning Protection of the World Cultural and Natural Heritage which
aims protecting entire world heritage, especially those which are endangered. In order of
fair distribution of sites was established the Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity whose purpose is concentrate on before ignored types of
heritage. This ambition of compensation was put in a research.
Three hypothesis were determined:
1. Proportion of sites inscribed in Classical List is equal with proportion of sites
inscribed in Intangible List, compensatory mechanisms work
2. Proportion of sites inscribed in Classical List and Intangible List is still deviated
in favour for states with higher GDP, compensatory mechanisms don´t work,
the imbalance is rising
3. Compensatory mechanisms lead to increase of number of sites constantly, the
imbalance Is the same, the proportion doesn’t change, the amount is rising in
both Lists
From regressive analysis was found that first hypothesis wasn´t confirmed,
proportion of sites in World Heritage List and in the Representative List of Intangible
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Heritage of Humanity is not equal, compensatory mechanisms don´t work. Second
hypothesis was confirmed partially, it is true that higher GDP brings more sites
inscribed in World Heritage List, but it is not valid with GDP per capita. The third
hypothesis was confirmed, the imbalance is still the same, the proportion doesn’t
change. Representative List of Intangible Cultural Heritage of Humanity fulfils its goal
of inscribing earlier ignored types of heritage. But on the grounds of regressive analysis,
the compensatory effect fort the states, which had not inscribed a heritage in World
Heritage list, was not found. This fact confirms the trend of politicization within the
inscription of the heritage to the UNESCO lists.
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