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Anotace 

Diplomová práce „Aktuální politika a směřování Úmluvy o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví“ se zaměří na aktuální politiku organizace UNESCO 

v rámci Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (dále též 

Úmluva), reflexi její nedávné minulosti, jejího současného stavu a budoucích vizí. Práce 

bude vycházet především z naplňování Globální strategie pro dosažení vyváženého, 

representativního a věrohodného Seznamu světového dědictví, která zásadním 

způsobem ovlivnila politiku Úmluvy a dalších strategických plánů přijatých členskými 

státy Úmluvy. V posledních několika letech se významně změnily nároky na nominační 

dokumentaci a podmínky pro nové nominace a zápis statků na Seznam světového 

dědictví. S těmito změnami přímo souvisí participace poradních orgánů Úmluvy 

(ICOMOS, IUCN, ICCROM) na národní i mezinárodní úrovni. Nedávné změny 

se promítly nejen v nárocích na členské státy Úmluvy, ale i směrem k samotnému 

naplňování Úmluvy např. změnou volebního systému do Výboru světového dědictví a 

snahou najít efektivnější cestu k financování veškerých nákladů, které jsou pro 

naplňování Úmluvy nezbytné.  

Práce bude rovněž reflektovat změny, které se dotkly a dotýkají statků již zapsaných 

na Seznamu světového dědictví v oblasti zachování jejich výjimečné světové hodnoty, 

jejich příspěvku k udržitelnému rozvoji a aktivního využívání Seznamu světového 

dědictví v ohrožení. Současně bude práce reflektovat nejaktuálnější mezinárodní situaci, 

která se významně dotýká statků zapsaných na Seznam světového dědictví např. v Sýrii, 

Iráku a Nepálu a snahu Úmluvy vyrovnat se s ničivými důsledky lidské a přírodní 

činnosti a pomoci v této složité situaci (což také obsahuje spolupráci mezi jednotlivými 

úmluvami organizace UNESCO).  

Práce bude řazená tematicky a každé téma bude pojednáno z hlediska aktuální 

situace, situace pět až deset let zpět, podle důležitých kroků, které byly v rámci Úmluvy 

přijaty a zhodnocení naplňování jednotlivých cílů. Práce bude primárně zaměřena 

na kulturní dědictví, ale zároveň bude respektovat neoddělitelnost kulturního a 

přírodního dědictví chráněného jednou úmluvou. 
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Úmluva o ochraně světového dědictví, Seznam světového dědictví, statek, zachování, 

výjimečná světová hodnota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Current policy and course of Convention Concerning the Protection of the World 

Cultural and Natural Heritage 

 

The dissertation “Current policy and course of Convention Concerning the Protection of 

the World Cultural and Natural Heritage” will focus on current policy of UNESCO in 

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (the 

Convention), reflection of its recent past, current situation and future visions. 

Dissertation will mainly follow implementation of Global Strategy for Representative, 

Balanced and Credible World Heritage List, which significantly influenced the policy of 

the Convention and other strategic plans accepted by State Parties. Global Strategy 

significantly changed demands on the nomination documentation, nomination process 

and listing of new properties in the World Heritage List in past few years. These 

changes are also closely related to the participation of Advisory Bodies of the 

Convention (ICOMOS, IUCN, ICCROM) on national and international level. Recent 

changes were reflected not only in demands to State Parties but also in implementation 

of the Convention, for example by changing the voting system to the World Heritage 

Committee and efforts for more effective financing system of expenses necessary for 

implementation of the Convention.  

This dissertation will also reflect changes for properties which already are on the 

World Heritage List in the field of conservation of its outstanding universal value its 

contribution to sustainable development and active using of World Heritage List in 

Danger. At the same time the dissertation will reflect the most immediate international 

situation, which significantly touches listed properties (for example in Syria, Iraq and 

Nepal) and effort of Convention to deal with devastating consequences of human and 

natural activities and effort to help State Parties and properties in this complicated 

situation (this also include synergies between related UNESCO conventions).  

The work will be arranged thematically and each of the themes will focus on current 

situation, past situation (up to five to ten years ago) and evaluation of implementation of 

each goal. The dissertation will primarily concentrate on cultural heritage but it will 

respect indivisibility of cultural and natural heritage protected by a convention as well. 
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Úvod 

 
Kulturní a přírodní dědictví je nedílnou součástí lidského života a kultury, 

spoluvytváří naši identitu a podílí se na tvorbě všeobecně uznávaných a respektovaných 

hodnot. Zároveň se prostřednictvím kulturního dědictví přenášejí z generace na generaci 

materiální i duchovní hodnoty vytvořené za celou existenci lidstva. Kulturní a přírodní 

dědictví je zdrojem vzdělanosti a kultivovanosti občanů, napomáhá vytvářet jejich 

sounáležitost s daným místem a podílí se na ekonomice dané lokality. Tento význam 

kulturního a přírodního dědictví je nejen společností běžně vnímán, ale je zakotven 

i v Listině základních práv a svobod
1
, a to v preambuli, kde je ustanovena odpovědnost 

vůči budoucím generacím za osud veškerého lidstva na Zemi (s čímž je neodmyslitelně 

svázáno kulturní a přírodní dědictví) a dále v odstavci 34, kde je zakotveno právo 

přístupu ke kulturnímu bohatství, za podmínek stanovených zákonem.  

Cílem organizace UNESCO v rozsáhlém kulturním sektoru je identifikace, ochrana, 

prezentace a interpretace nejširšího spektra, dědictví pro budoucí generace 

a to movitého, nemovitého, materiálního i nemateriálního. Organizace UNESCO 

v oblasti kulturního dědictví zajišťuje ochranu pro všechny výše zmíněné aspekty 

kulturního dědictví. Mezi nejvýznamnější dokumenty této organizace zaměřené 

na kulturní dědictví patří mezinárodní úmluvy. Nejstarší z nich je Úmluva o ochraně 

kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
2
, dále mezi ně patří Úmluva 

o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví 

kulturních statků z roku 1970
3
, Úmluva o ochraně podmořského kulturního dědictví 

z roku 2001
4
, Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví z roku 2003

5
, 

Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů z roku 2005
6
 

a v neposlední řadě Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (dále 

též Úmluva nebo Úmluva o ochraně světového dědictví) z roku 1972
7
. Posledně 

jmenovaná úmluva si vzala za cíl spojit smluvní státy Úmluvy ve společné snaze 

o ochranu, zachování, prezentování, označování a předávání světového dědictví 

budoucím generacím.
 8

 Z preambule Úmluvy o ochraně světového dědictví vyplývá, 

že si autoři této Úmluvy byli vědomi všech negativních aspektů, které kulturní 

a přírodní dědictví mohou postihnout, ať už způsobených vlivem času, člověka či 

přírody. Rovněž si uvědomili, že ubývání či zničení kterékoli položky kulturního nebo 

přírodního dědictví představuje nenahraditelné ochuzení pro všechny národy světa 

                                                 
1
 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD – Listina základních práv a svobod dle Ústavního 
zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

   http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html , vyhledáno dne 16. března 2017 
2
 ÚMLUVA 1954 - Úmluva o ochraně kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, 94/1958 Sb. 

https://www.mkcr.cz/umluva-i-protokol-a-ii-protokol-1398.html, vyhledáno dne 16. března 2017 
3
 ÚMLUVA 1970 - Úmluva o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a 
převodu vlastnictví kulturních statků, 15/1980 Sb. https://www.mkcr.cz/umluva-1402.html , 

vyhledáno den 16. března 2017 
4
 ÚMLUVA 2001 - Úmluva o ochraně podmořského kulturního dědictví http://www.osn.cz/wp-

content/uploads/2015/03/umluva-o-ochrane-svetoveho-kulturniho-a-prirodniho-dedictvi-

unesco.pdf, vyhledáno dne 28. března 2017  
5
 ÚMLUVA 2003 - Úmluva o zachování nemateriálního kulturního dědictví 

   https://www.mkcr.cz/nematerialni-kulturni-dedictvi-1382.html, vyhledáno dne 16.března 2017 
6
 ÚMLUVA 2005 - Úmluva o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů, 93/2010 Sbírky 

mezinárodních smluv https://www.mkcr.cz/rozmanitost-kulturnich-projevu-a-dokumenty-
tykajici-se-umeni-a-umelcu-1389.html, vyhledáno dne 16. března 2017 

7
 ÚMLUVA 1972 - Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, 159/1991 Sb. 

https://www.mkcr.cz/svetove-dedictvi-1370.html, vyhledáno dne 16. března 2017 
8
 ÚMLUVA 1972, čl. 4, odst. 2 

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html
https://www.mkcr.cz/umluva-i-protokol-a-ii-protokol-1398.html
https://www.mkcr.cz/umluva-1402.html
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-ochrane-svetoveho-kulturniho-a-prirodniho-dedictvi-unesco.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-ochrane-svetoveho-kulturniho-a-prirodniho-dedictvi-unesco.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/umluva-o-ochrane-svetoveho-kulturniho-a-prirodniho-dedictvi-unesco.pdf
https://www.mkcr.cz/nematerialni-kulturni-dedictvi-1382.html
https://www.mkcr.cz/rozmanitost-kulturnich-projevu-a-dokumenty-tykajici-se-umeni-a-umelcu-1389.html
https://www.mkcr.cz/rozmanitost-kulturnich-projevu-a-dokumenty-tykajici-se-umeni-a-umelcu-1389.html
https://www.mkcr.cz/svetove-dedictvi-1370.html
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a nabádali k poskytování kolektivní pomoci poškozenému či zanikajícímu dědictví. 

Tyto myšlenky jsou skrze Úmluvu o ochraně světového dědictví stále aktuální 

a smluvní státy se je snaží ve spolupráci s odbornými organizacemi a Centrem 

světového dědictví naplňovat.  

Svým zaměřením se tak Úmluva o ochraně světového dědictví podílí na naplňování 

jednoho z pilířů Listiny základních práv a svobod, a to zachování konkrétně kulturního 

a přírodního dědictví pro budoucí generace. Tím v sobě snoubí požadavek 

na odpovědnost vůči budoucím generacím a přístup ke kulturnímu bohatství
9
. Skrze tuto 

Úmluvu byla nastavena mnohá pravidla a požadavky, která mají za cíl zajistit uchování 

světového dědictví budoucím generacím. Zkušenosti získané naplňováním Úmluvy 

o ochraně světového dědictví pak mohou státy uplatňovat na ochranu veškerého 

dědictví, které se nachází na jejich území, a to nejen toho, které je zapsáno 

na prestižním Seznamu světového dědictví. 

 

Cílem této práce bude vyhodnotit funkčnost opatření, která jsou v posledních letech 

přijímána v rámci Úmluvy o ochraně světového dědictví. Práce se zároveň zaměří 

na aktuální politiku Úmluvy a její směřování.  Historickými souvislostmi vzniku 

Úmluvy se bude zabývat jen okrajově. Naopak bude práce zaměřena na období 

uplynulých pěti až deseti let, na aktuální stav a budoucí plány a vize subjektů, které 

ji mají naplňovat. Práce zároveň navazuje na studii s názvem Úmluva o ochraně 

světového kulturního a přírodního dědictví – Globální strategie pro dosažení 

vyváženého, representativního a věrohodného Seznamu světového dědictví (dále též 

Globální strategie) z roku 2013
10

, kde byl posuzován dopad přijaté strategie 

na zachování rozmanitosti statků zapsaných na Seznam světového dědictví. Řešenými 

tématy dále budou změny, které se dotkly a dotýkají statků již zapsaných na Seznamu 

světového dědictví v oblasti zachování jejich výjimečné světové hodnoty, vyvíjející 

se nároky na smluvní státy, Centrum světového dědictví a poradní organizace Úmluvy 

a opatření týkající se nominačních dokumentací k zápisu na Seznam světového dědictví. 

Práce bude rovněž zaměřena na snahy najít efektivnější cestu financování veškerých 

nákladů spojených s naplňováním Úmluvy. Dále se zaměří na udržitelnost statků 

zapsaných na Seznamu světového dědictví a jejich příspěvku k udržitelnému rozvoji. 

Práce si rovněž klade za cíl objasnit principy a možnosti aktivního využívání zařazení 

některého statku světového dědictví na Seznam světového dědictví v ohrožení. 

Současně bude práce reflektovat nejaktuálnější mezinárodní situaci, která se významně 

dotýká statků zapsaných na Seznam světového dědictví např. v Sýrii, Iráku, Jemenu, 

Nigérii a Nepálu a snahu organizace UNESCO vyrovnat se s ničivými důsledky lidské 

a přírodní činnosti a nabídnout postiženým lokalitám konkrétní pomoc v této složité 

situaci. Cílem práce bude vyhodnotit funkčnost přijímaných opatření vzhledem 

k dlouhodobým cílům Úmluvy, případně navržení jiného způsobu řešení daného 

problému.  

 Práce bude řazená tematicky a každé téma bude pojednáno z hlediska aktuální 

situace, situace pět až deset let zpět, podle důležitých kroků, které byly v rámci Úmluvy 

přijaty a zhodnocení naplňování jednotlivých cílů, případně předložením vizí Centra 

a Výboru světového dědictví (pokud jsou známy).  Práce bude využívat převážně 

                                                 
9
 V tomto případě nemusí být přístup ke kulturnímu dědictví nutně aktivní ve smyslu zpřístupnění 
veřejnosti. Přístupem ke kulturnímu dědictví je vnímáno i zachování tohoto dědictví a péče o to, 

aby nezaniklo.  
10

 ČERNÁ 2013 – Eliška ČERNÁ: Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví 

– Globální strategie pro dosažení vyváženého, representativního a věrohodného Seznamu 

světového dědictví. Praha 2013 



primární zdroje v podobě rozhodnutí Výboru pro světové dědictví a Valného 

shromáždění Úmluvy a studie odborných organizací jako je ICOMOS, IUCN 

a ICCROM. Vedle těchto primárních zdrojů budou použity i mnohé publikace, které 

byly k tomuto tématu vydány nejen pod hlavičkou UNESCO, ale i dalších organizací 

a autorů specializujících se na téma Úmluvy o ochraně světového dědictví, a to na české 

i mezinárodní scéně. Práce bude vymezena hlavně kulturním dědictvím, ale zároveň 

budeme ve všech relevantních případech, zejména těch zobecňujících, respektovat 

neoddělitelnost ochrany kulturního a přírodního dědictví, které jsou chráněny v rámci 

jedné Úmluvy.    
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1. Založení a základní myšlenky Úmluvy o ochraně 

světového dědictví 

 

První diskuze o společné mezinárodní ochraně materiálního kulturního a přírodního 

dědictví v rámci moderní historie se rozvinuly ve 20. letech 20. stol., po skončení 

I. světové války, kdy začalo mít Společenství národů (OSN) obavy o rostoucí ohrožení 

kulturního a přírodního dědictví. Hrůzy II. světové války dovedly mezinárodní 

společenství a Organizaci spojených národů dne 16. listopadu 1945 k vytvoření 

organizace UNESCO, jejímž hlavním úkolem je dodnes usilovat o udržení 

mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury 

a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. Navzdory mnoha diskusím 

a vypracovaným zprávám s návrhy na ochranu společného kulturního a přírodního 

dědictví nebyla podepsána žádná konkrétní mezinárodní úmluva nebo dokument, který 

by toto zajišťoval. Na tomto místě je nutno upozornit, že sice již v roce 1954, tedy 

krátce po II. světové válce, byla přijata Úmluva o ochraně kulturních statků během 

ozbrojeného konfliktu (tzv. Haagská úmluva), ta však ve své první redakci 

neochraňovala kulturní dědictví, natož přírodní dědictví, mimo dobu ozbrojeného 

konfliktu. K prvnímu zlomu v ochraně kulturního dědictví mimo ozbrojený konflikt 

v rámci organizace UNESCO došlo v roce 1959, kdy UNESCO zahájilo úspěšnou 

mezinárodní kampaň za přesunutí chrámů Abú Simbel
11

. Komplex chrámů stál 

v místech dnešní Asuánské přehrady v Egyptě. Na žádost Egyptského a Súdánského 

parlamentu byly zahájeny záchranné akce, došlo k rozložení chrámů, přesunutí do nové 

lokality a opětovnému složení chrámů, včetně důkladných archeologických výzkumů. 

Další úspěšnou mezinárodní kampaní vyvolanou organizací UNESCO byla obnova 

Benátek po ničivé povodni v roce 1966. Současně s těmito kroky byl v roce 1965 

na konferenci v Bílém domě ve Washingtonu podpořen návrh vzniku Nadace světového 

dědictví. Tato nadace „podporovala mezinárodní spolupráci směřující k zachování 

mimořádně významných přírodních oblastí a historických památek pro současné 

i budoucí pokolení. Myšlenka spojit péči o přírodní a kulturní dědictví lidstva a jeho 

ochranu v jednom instrumentu byla plně logická – vycházela z postoje, že se člověk 

a příroda vzájemně ovlivňují a že kulturní dědictví neexistuje mimo přírodu, a proto 

je nezbytná společná péče o toto dědictví a jeho ochrana.“
12

 

 Do kontextu je vhodné zasadit založení Mezinárodní rady památek a sídel 

(ICOMOS), v roce 1965 ve Varšavě krátce poté, kdy byla přijata tzv. Benátská charta 

o konzervaci památek
13

. Výsledky aktivní mezinárodní spolupráce odborníků 

ve 2. polovině 60. let a návrhy organizací ICOMOS a IUCN, které se zabývaly otázkou 

ochrany přírodního a kulturního dědictví, byly předloženy na konferenci OSN 

o životním prostředí konané ve Stockholmu. V návaznosti na tyto návrhy a diskuzi 

na konferenci vznikl návrh textu úmluvy, která byla 16. listopadu 1972 přijata na 

17. zasedání generální konference UNESCO v Paříži jako Úmluva o ochraně světového 

                                                 
11

 STEINER/FREY 2011 – Lesse STEINER / BRUNO S. FREY: Imbalance of World Heritage list: Did 

the UNESCO Strategy Work? (Working Paper Series na Ekonomické fakultě Univerzity 

Curych). Curych 2011, 2 
12

 KUČOVÁ/VLČKOVÁ 2012 – Věra KUČOVÁ / Jitka VLČKOVÁ: Úmluva o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví a její významné výročí. In: Zprávy památkové péče, 72, 2012, 

229 
13

 BENÁTSKÁ CHARTA – Mezinárodní charta o zachování a restaurování památek a sídel 

http://www.icomos.cz/index.php/en/o-nas/12-uvod/9-informace-o-icomos , vyhledáno dne 6. 
dubna 2017 

http://www.icomos.cz/index.php/en/o-nas/12-uvod/9-informace-o-icomos
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kulturního a přírodního dědictví.  Nedlouho po přijetí Úmluvy byl ustaven ve smyslu 

článku 8 Úmluvy Mezivládní výbor světového dědictví (dále Výbor světového dědictví 

nebo Výbor) a postupně byla vyřešena procedurální pravidla pro aplikaci Úmluvy. To je 

důvod, proč prvních dvanáct položek bylo na Seznam světového dědictví zapsáno 

až v  roce 1978 a obsahovalo jako první tyto statky: Historické centrum Krakova, 

Wieliczka – solné doly (Polsko), Cáchy – katedrála (Německo), Národní historická 

lokalita L'Anse aux Meadows, Národní park Nahanni (Kanada), souostroví Galapágy, 

Město Quito (Ekvádor), Skalní kostely Lalibela, Národní park Simien (Etiopie), Ostrov 

Goree (Senegal), Národní park Mesa Verde, Yellowstonský národní park (USA).
14

 

Od té doby byly další kulturní a přírodní statky na Seznam zapisovány již každoročně 

a to s velmi různou mírou intenzity
15

. Úmluva o ochraně světového dědictví je dnes 

považována za jednu z univerzálních mezinárodních smluv, k únoru 2017 byla 

podepsána celkem 165 smluvními státy a těší se mimořádné popularitě.  

Jednou z hlavních myšlenek Úmluvy je spolupráce smluvních států na ochraně 

a zachování světového materiálního dědictví zapsaného na Seznamu světového dědictví 

(dále též Seznam). Statky světového dědictví jsou chápány jako nedělitelné dědictví 

celého lidstva což znamená, že ačkoliv se takové statky nachází na území jednotlivých 

suverénních států, jsou vnímány jako dědictví celého lidského pokolení, nikoliv jako 

památky, které jsou vázány pouze k jednomu státu či dokonce národu. Úmluva 

o ochraně světového dědictví ze své podstaty primárně předpokládá ochranu 

a odpovědnou péči o statek státem, na jehož území se statek nachází, a který ji k zápisu 

na Seznam navrhoval. Pokud takový stát nemá dostatek vlastních prostředků 

na finanční, vědecké nebo technologické zajištění ochrany statku, umožňuje obsah 

Úmluvy mezinárodní pomoc smluvních států ze společného Fondu světového dědictví. 

Úmluva tímto způsobem podporuje vzájemnou pomoc států nejen u statků, které 

se rozkládají na území dvou a více států (tzv. přeshraniční statky), ale i mezistátní 

pomoc. Smluvní státy tak mají (po schválení Výborem světového dědictví) možnost 

dobrovolně přispět na zachování světového dědictví, které přímo nesouvisí s jejich 

vlastními hranicemi a mohou si vybrat za jakým účelem a jakému konkrétnímu statku 

pomohou. Tato pomoc však nesmí být podmíněna politicky a nesmí narušit 

svrchovanost daného smluvního státu.
16

 „Úmluva tak klade důraz na vysoce morální 

hodnoty, jimiž jsou zodpovědnost, solidarita a závazky vůči budoucím generacím. 

Aby však nebyla jen krásnou, avšak ryze idealistickou proklamací, využívá Výbor zápisy 

na Listinu [Seznam] i jako účinný ekonomický nástroj.“
17

   

K určení světového dědictví byl podle článku 11, odstavce 2 Úmluvy zřízen Seznam 

světového dědictví, který je každoročně doplňován o statky, které jednotlivé smluvní 

státy Úmluvy k zápisu navrhují a u kterých byla v procesu hodnocení identifikována 

výjimečná světová hodnota, autenticita a v případě určitých typů dědictví i integrita. 

Statky zapsané na Seznamu světového dědictví jsou pak považovány za reprezentativní 

vzorek dědictví celého světa, které svým významem překračuje hranice dané lokality 

či kultury, která je vytvořila. Seznam představuje přehled památek přírodního 

i kulturního charakteru nejrůznějšího rozsahu a povahy, které je nutné mezinárodně 

chránit pro budoucí generace.  Posuzování stavu zachování vybraných statků již 

                                                 
14

 WORLD HERITAGE INFORMATION KIT 2008 –  World Heritage Information Kit, Paříž 2008, 7-8 
15

 Kompletní statistický přehled statků zapsaných na Seznamu světového dědictví je dostupný na 

webovém portálu Centra světového dědictví zde: http://whc.unesco.org/en/list/stat, vyhledáno 
dne 16. března 2017  

16
 ÚMLUVA 1972, čl. 6 a čl. 15, odst. 4  

17
 ŠTULC 2002 – Josef ŠTULC: 30. výročí Úmluvy a ochraně kulturního a přírodního dědictví, hrdá 

bilance a vážné stíny. In: Zprávy památkové péče 62, 2002, 242 

http://whc.unesco.org/en/list/stat
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zapsaných na Seznamu světového dědictví je předmětem každoročního zasedání 

Výboru světového dědictví, který na základě prostudování předem zajištěných materiálů 

může doporučit či přímo určit další nakládání s daným statkem.
18

 

 K zajištění účinných a aktuálních opatření zajišťujících ochranu, zachování 

a prezentování kulturního a přírodního dědictví zavazuje Úmluva smluvní státy řadou 

povinností. Podpisem Úmluvy státy deklarují svou připravenost k vyvinutí maximálního 

úsilí v přijetí všeobecné politiky zaměřené na posílení úlohy kulturního a přírodního 

dědictví a začlenění ochrany tohoto dědictví do komplexních plánovacích programů. 

Součástí komplexní péče má být vytvoření služeb a zajištění prostředků na ochranu, 

zachování a prezentování kulturního a přírodního dědictví a rozvinutí vědeckých 

a technických studií, výzkumu a metod práce, které v maximální míře zamezí ohrožení 

kulturního a přírodního dědictví. Dalším závazkem je přijetí odpovídajících právních, 

vědeckých, technických, administrativních a finančních opatření potřebných 

pro naplnění cílů Úmluvy a podporu při vytváření národních a regionálních středisek 

pro školení v dané oblasti.
19

 Smyslem Úmluvy o ochraně světového dědictví je tedy 

nejen snaha identifikovat statky výjimečné světové hodnoty, ale primárně snaha o jejich 

mezinárodně garantované zachování. Pro naplňování myšlenek Úmluvy vznikla 

důmyslná struktura činností a procesů, která zabezpečují podporu a kontrolu smluvních 

států v jejich naplňování.  Několik těchto instrumentů již bylo zmíněno v předchozím 

textu, pro další práci však bude nutné v následující kapitole stručně vysvětlit jejich účel 

a kompetence. 

 

                                                 
18

VLČKOVÁ/KUČOVÁ/BENEŠ 2001 – Jitka VLČKOVÁ / Věra KUČOVÁ / Michal BENEŠ: Metodické 

principy přípravy nominací k zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO a zásady uchování 

hodnot těchto statků. Praha, 2001 
19

 ÚMLUVA 1972, čl. 5 
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2. Struktura Úmluvy a úvod do tematiky světového 

dědictví 

 

Valné shromáždění smluvních států Úmluvy o ochraně světového dědictví 

(General Assembly), dále též Valné shromáždění je zasedání všech členských států 

Úmluvy, které se schází jednou za dva roky během zasedání Generální konference 

UNESCO. Valné shromáždění mimo jiné přebírá zprávu od Výboru světového dědictví 

a jeho krocích a vyjadřuje se k ní. Mimo přebírání zpráv Výboru světového dědictví 

zejména určuje výši příspěvku do Fondu světového dědictví a přijímá dokumenty 

strategického významu týkající se světového dědictví. Navazuje přitom na dokumenty 

projednávané na zasedáních Výboru světového dědictví a případně rozhoduje 

o otázkách, jež Výboru nepřísluší. Valné shromáždění volí členy dalšího Výboru, 

dle pravidel daných jednacím řádem (viz kapitola 3.1).
20

 Na Valném shromáždění mají 

na rozdíl od Výboru stejnou možnost vystupovat a uplatňovat rozhodovací pravomoc 

všechny přítomné členské státy. Rozhoduje se obvykle konsenzem či hlasováním 

s většinou přítomných hlasů. 

 

Mezivládní výbor pro ochranu světového kulturního a přírodního dědictví 

(World Heritage Commmittee), dále též Výbor světového dědictví nebo Výbor 
je ustanoven na základě článku 8 Úmluvy a je tvořen 21 smluvními státy, které jsou 

voleny Valným shromážděním. Volby fungují na systému cyklické výměny určité části 

smluvních stran a ve Výboru jsou zastoupeny smluvní státy všech geografických celků. 

Řádné zasedání Výboru se koná jednou ročně, je vícedenní a jeho program obsahuje 

široké spektrum témat. Výbor projednává zprávy poradních organizací Úmluvy 

a veškerá témata související s problematikou Úmluvy o ochraně světového dědictví, 

od běžných rozpočtových otázek přes obecně metodická témata a programové okruhy 

vycházející z cílů Úmluvy. Velmi důležitou součástí zasedání je projednávání 

konkrétních otázek vážících se k jednotlivým statkům, vyhodnocování nominací statků 

navržených k zápisu na Seznam světového dědictví, sestavování Seznamu světového 

dědictví a Seznamu světového dědictví v ohrožení. Výsledky jednání Výboru 

k obecným metodickým otázkám a návrhy na úpravu Prováděcích směrnic k naplňování 

Úmluvy (dále též operační směrnice), které jsou založeny na vědeckých poznatcích 

odborníků, se předkládají Valnému shromáždění. Rozhodnutím Výboru se řídí a úkoly 

definované na zasedáních naplňuje Centrum světového dědictví, poradní orgány 

a smluvní státy Úmluvy. Výbor a Valné shromáždění se zabývají především 

strategickými plány do budoucna a otázkami, které vznikají jako reakce na nově vzniklé 

problémy. Rozhodnutí, která Výbor v této souvislosti přijímá jsou opřena o výzkum 

a studie poradních orgánů a případně i smluvních států (předloží-li smluvní stát takovou 

studii)
21

. Výbor je proto velmi důležitým činitelem v rámci struktury Úmluvy a je 

jedním z hlavních subjektů zodpovědných za naplňování myšlenek a cílů Úmluvy. 

Veškeré zápisy z jednání Výboru a jeho rozhodnutí jsou volně k dispozici na webové 

adrese www.whc.unesco.org. Zasedání Výboru se účastní státy, které jsou zvoleny 

členem Výboru, a které tím pádem mají rozhodovací pravomoc. Jako pozorovatelé 

mohou být jednání účastni zástupci všech smluvních států a poradních organizací. 

Výbor ke svému jednání může také přizvat za účelem konzultace jednotlivých otázek 

                                                 
20

 Dokument WHC-14/GA/1 Rev. 4, 5-7 
21

 ŠREJBEROVÁ/SVÁČEK 2015 – Jitka ŠREJBEROVÁ/ Libor SVÁČEK: Ústecký kraj na cestě ke 

světovému dědictví. Příbram 2015 

http://www.whc.unesco.org/
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veřejné či soukromé organizace nebo jednotlivce.  Předseda Výboru, pět místopředsedů 

a reportér daného jednání Výboru pak tvoří tzv. Bureau (česky též označováno jako 

byro). Tento orgán Výboru má za cíl koordinovat jednání Výboru, určovat datum, čas 

a sled probíraných témat každého jednání Výboru.    

 

Sekretariát Výboru světového dědictví (The Secretariat to the World Heritage 

Committee) dále též pod užívanějším názvem Centrum světového dědictví nebo 

Centrum funguje jako administrativní těleso Výboru světového dědictví a Valného 

shromáždění, které zajišťuje každodenní chod a správu Úmluvy. Jeho starostí 

je zpracování dokumentace, která je předkládána členům Výboru a zveřejňována 

na webu světového dědictví, dále připravuje zasedání Výboru. Jako kontaktní místo 

a koordinátor ve vztahu ke světovému dědictví zajišťuje korespondenci s členskými 

státy, poskytuje základní informace k přípravě nominací na Seznam světového dědictví 

a naplňování Úmluvy, organizuje mezinárodní pomoc z Fondu světového dědictví 

a udržuje aktualizovaný Seznam světového dědictví. Vedle toho spravuje webový 

portál whc.unesco.org, vytváří vzdělávací materiály, které mají za cíl zvýšit povědomí 

o ochraně světového dědictví, zajišťuje tok informací směrem k široké veřejnosti 

a organizuje semináře a konference.
22

 Sekretariát Výboru světového dědictví (od roku 

1992 též nazývaný Centrum světového dědictví) je tak reálným centrem informací 

a koordinátorem veškerých záležitostí týkajících se světového dědictví. Z podstaty 

plnění úkolů Centrum světového dědictví úzce spolupracuje s poradními orgány.
23

 

  

Poradní orgány (The Advisory Bodies) mají za úkol zajišťovat poradenství 

v oblastech jejich odborné působnosti, vytvářet podklady pro Výbor světového dědictví, 

napomáhat rozvoji a provádění Globální strategie. Článek 14 Úmluvy řadí mezi poradní 

orgány Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování kulturních statků 

(ICCROM), Mezinárodní radu pro památky a sídla (ICOMOS) a Světovou unii 

pro ochranu přírody (IUCN). Mimo poradenské činnosti podávají poradní orgány 

Výboru na základě jeho žádosti zprávy o stavu statků světového dědictví a posuzují 

po stránce odborné žádosti o mezinárodní pomoc. ICOMOS a IUCN navíc zajišťují 

hodnocení statků navržených k zápisu na Seznam světového dědictví.
24

 Operační 

směrnice v článku 38 zároveň umožňuje Výboru „obrátit se na další organizace, ať už 

mezinárodní či nevládní, které mají vhodné odborné kapacity a znalosti pro pomoc při 

provádění jejích programů a projektů včetně reaktivních monitorovacích misí.“
25

 

ICOMOS – Mezinárodní rada pro památky a sídla
26

 je mezinárodní nevládní 

organizace, která vznikla na základě Benátské charty (1964) a „jejíž úlohou 

je podporovat uplatňování obecné teorie, metodologie a vědeckých postupů v rámci 

zachování architektonického a archeologického dědictví.“
27

 ICOMOS je tak zaměřen 

na statky kulturního nebo smíšeného charakteru. Organizace je sdružením odborníků 

                                                 
22

 OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 - Prováděcí směrnice pro naplňování Úmluvy o ochraně 
světového dědictví. Paříž, 2016, články 27–29 a webová stránka Centra světového dědictví 

http://whc.unesco.org/en/world-heritage-centre/ vyhledáno dne 6. dubna 2017 
23

ÚMLUVA 1972, čl. 14 
24

 KUČOVÁ 2009 – Věra KUČOVÁ: Světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO. Praha 2009, 

43 
25

 OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 článek 38. Těmito organizacemi mohou být například 

DoCoMoMo, UNEP-WCMC, TICCIH, IUGS a další. Na konkrétní organizace bude upozorněno 

dále v textu včetně popisu, čím se zabývají. 
26

 International Council on Monuments and Sites, http://www.icomos.org/en/, vyhledáno dne 6. 

dubna 2017 
27

 KUČOVÁ 2009, 43 

http://whc.unesco.org/en/world-heritage-centre/
http://www.icomos.org/en/
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vědeckých disciplín, které jsou přímo svázány s památkovou péčí (historie, archeologie, 

architektura, dějiny umění, antropologie, urbanismus…). Kromě nadnárodního centra 

má organizace ICOMOS své národní sekce, tzv. komitéty
28

. Na mezinárodní úrovni 

je ICOMOS zastřešující mezinárodní organizací pro otázky teorie a praxe památkové 

péče, a proto byl zvolen jako poradní orgán Úmluvy o ochraně světového dědictví. 

Na starosti má přípravu vědeckých studií předkládaných Výboru světového dědictví, 

poskytuje odborné konzultace smluvním státům, hodnotí statky, které jsou předloženy 

k zápisu na Seznam světového dědictví, má poradní slovo v otázce zápisu 

nominovaného statku na Seznam světového dědictví, podílí se na přípravě zpráv o stavu 

zachování statků zapsaných na Seznam světového dědictví, přezkoumává žádosti 

o mezinárodní pomoc a zajišťuje podklady a podporu činnostem vedoucím ke 

zvyšování odborné způsobilosti.
29

 

IUCN – Světová unie pro ochranu přírody
30

 je podobně jako ICOMOS významná 

mezinárodní organizace pečující v tomto případě o ochranu přírody a přírodních zdrojů. 

„Hlavním posláním IUCN je ovlivňovat, povzbuzovat a podporovat nejrůznější subjekty 

na celém světě k ochraně celistvosti a rozmanitosti přírody a zajistit spravedlivé 

a udržitelné využívání přírodních zdrojů.“
31

 Ve vztahu k Úmluvě funguje jako poradní 

orgán v otázkách spojených s přírodním a smíšeným dědictvím, a to ve stejném rozsahu, 

jako je tomu u organizace ICOMOS. IUCN má tedy ve vztahu k Úmluvě „hodnotit 

nominované statky pro zápis na Seznam světového dědictví, zajistit monitoring 

zachovalosti statků světového dědictví, které mají přírodní hodnotu, posuzovat 

předložené žádosti o mezinárodní pomoc a přinášet svůj příspěvek a svou podporu 

činnostem usilujícím o posílení kapacit.“ 
32

  

ICCROM – Mezinárodní centrum pro studium ochrany a restaurování 

kulturních statků
33

 tzv. Římské středisko. Jak z názvu vyplývá, jedná se o mezivládní 

organizaci, která se zabývá restaurováním a konzervováním movitých a nemovitých 

památek, včetně šíření osvěty v této oblasti a vyvíjením nových konzervátorských 

a restaurátorských metod. Zároveň ICCROM sdružuje odborníky ze všech kulturních 

sfér a zajišťuje tak jejich dialog a vzdělávání.
34

 V rámci struktury Úmluvy o světovém 

dědictví zastává organizace ICCROM roli poradního orgánu ve věci vzdělávání, 

restaurování a konzervování statků. Vedle toho zajišťuje školení v oblasti památkové 

péče a jako poradní orgán Výboru světového dědictví zajišťuje expertní doporučení 

v oblasti zachování a monitoringu kulturních statků. Po odborné stránce například 

posuzuje žádosti o mezinárodní pomoc, které předkládají smluvní státy Úmluvy.
35

 

 

Smluvní strana Úmluvy nebo též smluvní stát (The State Party) je takový stát, 

který podepsal a ratifikoval Úmluvu o ochraně světového dědictví a stal se tak jejím 

členským státem. Smluvní stát se ratifikací Úmluvy o ochraně světového dědictví 

zavazuje k ochraně světového dědictví, které se nachází na jeho území a zároveň 

k podpoře statků zapsaných na Seznamu světového dědictví, které se nachází mimo jeho 

                                                 
28

 Pro Českou republiku je to Český národní komitét ICOMOS se sídlem v Rozdělovské 2002/13, 
Praha http://www.icomos.cz/index.php/en/, vyhledáno dne 6. dubna 2017 

29
 ŠREJBEROVÁ 2015, 13–14 

30
 International Union for Conservation of Nature, https://www.iucn.org/, vyhledáno dne 16. 

března 2017. Na rozdíl od organizace ICOMOS nemá žádné národní sekce. 
31

 KUČOVÁ 2009, 45 
32

 OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 článek 37 
33

 International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property 
(http://www.iccrom.org/, vyhledww.iccrom.orbřezna 2017). 

34
 ŠREJBEROVÁ/SVÁČEK 2015, 14 

35
 OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 článek 32-33 

http://www.icomos.cz/index.php/en/
https://www.iucn.org/
http://www.iccrom.org/
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území. Péče o světové dědictví je komplexní úkol a nespočívá jen v péči o jeho 

zachování a dobrý stav, ale i v zapojení těchto statků do života společnosti a zapojení 

do komplexních plánovacích národních i mezinárodních programů. Mimo to 

má smluvní stát rozvíjet poznání v oblasti vědy, techniky a péče o světové dědictví 

a zavazuje se k podpoře vzdělávání v oblasti péče o toto dědictví. Mezi další povinnosti 

smluvního státu patří i přispívání do Fondu na ochranu světového kulturního 

a přírodního dědictví a mnoho dalších povinností. Povinnosti smluvního státu jsou tak 

výrazně vyšší než benefity např. v oblasti ekonomického přínosu 

ze zvýšeného turistického ruchu.  

Smluvní státy Úmluvy mohou kandidovat a po svém zvolení i zasedat ve Výboru 

světového dědictví a podílet se tak na směřování Úmluvy
36

, reakcích na aktuální témata 

a vytyčování nových cílů. Tím, že je Výbor složen ze suverénních států, dochází nutně 

k jistému politickému tlaku a prolínání aktuální politiky jednotlivých států do ideálů 

Úmluvy. Povinnosti a příležitosti smluvních států budou více rozebírány v dalších 

kapitolách, protože právě smluvní státy Úmluvy jsou jejím nosným pilířem. 

 

Fond na ochranu světového kulturního a přírodního dědictví, dále též Fond 
je ustanoven na základě článku 15 Úmluvy a vychází z finančních pravidel organizace 

UNESCO. Zdroj financí tohoto fondu je tvořen z velké části z povinných nebo 

dobrovolných příspěvků smluvních států. Článek 16 Úmluvy smluvní státy zavazuje k 

povinnému příspěvku, který je splatný jednou za dva roky a činní 1 % či menší procento 

z příspěvku do řádného rozpočtu organizace UNESCO. Další finance mohou být 

poskytnuty nečlenskými státy Úmluvy, dalšími organizacemi OSN, mohou pocházet 

z jiných veřejných či soukromých zdrojů a to včetně jednotlivců. Fond může dále čerpat 

své finanční prostředky z úroků, sbírek anebo dalších akcí navržených Výborem. 

O nakládání s finančními prostředky Fondu rozhoduje výhradně Výbor, který zároveň 

ručí za jeho účelné využívání. Dárce dobrovolného příspěvku může určit, na jaké účely 

je možné darované finance využít, avšak příspěvky nesmí být obtěžkány politickými 

podmínkami na jejich využití.
37

 

 

Kulturní a přírodní dědictví je definováno v prvních dvou článcích Úmluvy 

o ochraně světového dědictví a dále je tato definice rozvedena v operačních směrnicích. 

Zásadním pro uznání statusu statku světového dědictví je výjimečná světová hodnota 

(OUV – Outstanding Universal Value). Výjimečná světová hodnota „znamená takový 

mimořádný kulturní a/nebo přírodní význam, který přesahuje národní hranice; je to 

hodnota stejně cenná pro současné, jakož i pro budoucí generace lidstva jako celku.“
38

 

Prohlášení o výjimečné světové hodnotě statku schvaluje Výbor světového dědictví 

a je hlavním nástrojem a zdrojem pro budoucí ochranu a účinnou správu daného statku. 

Cílem Úmluvy není zajistit ochranu všech statků, které mají velký význam nebo 

hodnotu, ale pouze u těch z mezinárodního hlediska nejvýjimečnějších statků.
39

 Výbor 

světového dědictví pro určení výjimečné světové hodnoty přijal 10 kritérií a pokud 

statek splňuje alespoň jeden z těchto bodů má potenciální nárok na zápis na Seznam 

světového dědictví. V původním znění byla kritéria rozdělena na kulturní a přírodní 

(šest kulturních a čtyři přírodní kritéria). Tento model se však rozhodnutím Výboru 

pro světové dědictví v roce 2004
40

 změnil a dnes je pouze jedna sada kritérií, která není 

                                                 
36

 KUČOVÁ 2009,30-32 
37

 ÚMLUVA 1972 čl. 13, 15 a 16  
38

 OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 článek 49 
39

 OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 článek 52 
40

 Dokument EXT.COM 5.1 



18 

přímo rozdělena na přírodní a kulturní i když lze vysledovat, jaké kritérium 

se potenciálně vztahuje ke kulturním statkům a jaké k přírodním statkům. I přesto, 

že jsou kritéria a články 1 a 2 Úmluvy nosnými prvky, není nutné je pro potřeby této 

práce uvádět a dále rozebírat. Přesné znění obojího lze dohledat v příslušných 

publikacích, případně na webových stránkách Centra světového dědictví
41

 

a Ministerstva kultury České republiky
42

, kde jsou zveřejněny a aktualizovány české 

verze výše zmíněných dokumentů.  

Pokud má být statek zapsán na Seznam světového dědictví, musí vedle výjimečné 

světové hodnoty splňovat podmínky integrity a/nebo autenticity a musí požívat 

vhodného systému ochrany a správy zaručující jeho uchování. Prohlášením o integritě 

deklaruje smluvní stát, že je zajištěna celistvost statku zařazeného na Seznam světového 

dědictví. Toto prohlášení zdůvodňuje a dokazuje, že statek obsahuje všechny prvky 

nezbytné pro vyjádření své výjimečné světové hodnoty a že je dostatečně velký na to, 

aby umožnil udělat si představu o charakteristických znacích a procesech, které 

předávají význam tohoto statku.
43

  

Prohlášení o autenticitě je takový dokument, který uvádí korektní informace 

o dochování původních (autentických) charakteristik daného statku. Vzhledem k tomu, 

že úsudky o hodnotě přisuzované kulturnímu dědictví, jakož i věrohodnost 

informačních zdrojů se mohou v různých kulturách lišit a někdy se liší i v rámci jedné 

a téže kultury, byl v roce 1994 přijat tzv. Dokument o autenticitě z Nara
44

, který 

poskytuje praktický základ pro přezkum autenticity.
45

 Vzhledem k tomu, že 

se autenticita týká pouze kulturních statků, předkládá se prohlášení o autenticitě pouze 

u statků kulturního nebo smíšeného charakteru.  

Ochrana a správa statku je operačními směrnicemi definována tak, že musí 

být zajištěna vhodná legislativní opatření pro zaručení uchování hodnot pro něž 

byl statek na Seznam světového dědictví zapsán. Současně s tím musí mít každý statek 

vypracovaný plán správy, běžně označovaný jako management plan. Účinný systém 

správy musí být koncipován podle druhu, charakteristických znaků a potřeb statku 

navrhovaného k zápisu. Správní systémy se mohou lišit v závislosti na různých 

kulturních perspektivách, dostupných zdrojích a dalších faktorech. Pravidelný přehled 

o stavu zachování statků, a tím i jejich výjimečné světové hodnoty, integrity a případně 

autenticity, je pak prováděn v rámci monitorovacího procesu statků světového dědictví, 

ale může dojít i k výjimečnému předkládání stavu zachování statku (tzv. state of 

conservation), a to na vyžádání Výboru.
46

  

  

Seznam světového dědictví (World Heritage List) je seznam statků vytvořený 

v rámci Úmluvy o ochraně světového dědictví, který je složen z nejvýznamnějších 

světových statků, které spojuje splnění požadavku na výjimečnou světovou hodnotu, 

integritu a/nebo autenticitu a které byly Výborem světového dědictví uznány jako 

takové dědictví, které „je odkazem minulosti, s nímž žijeme v současnosti a který 

předáme budoucím generacím…“ a které je „nenahraditelným zdrojem života 

                                                 
41

 Aktuální operační směrnice, sekce II.D http://whc.unesco.org/en/guidelines/  vyhledáno dne 6. 

dubna 2017 
42

 Prováděcí směrnice Úmluvy o ochraně světového dědictví, sekce II.D 

https://www.mkcr.cz/smernice-prilohy-1372.html vyhledáno den 6. dubna 2017 
43

 OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 článek 88 
44

 DOKUMENT O AUTENTICITĚ, NARA 

    https://www.npu.cz/portal/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/pravni-predpisy-
a-mezinarodni-dokumenty/cesky-preklad-icomos.rtf vyhledáno dne 6. dubna 2017 

45
 KUČOVÁ 2009 a OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 článek 79–86 

46
 OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 článek 96-119 

http://whc.unesco.org/en/guidelines/
https://www.mkcr.cz/smernice-prilohy-1372.html%20vyhledáno%20den%206
https://www.npu.cz/portal/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/pravni-predpisy-a-mezinarodni-dokumenty/cesky-preklad-icomos.rtf
https://www.npu.cz/portal/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/pravni-predpisy-a-mezinarodni-dokumenty/cesky-preklad-icomos.rtf
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a inspirace. Je základem našeho jednání, měřítkem uvažování, základem naší 

identity“.
47

 Seznam světového dědictví je výsledkem spolupráce mezi členskými státy, 

Výborem a poradními orgány a tvoří tak nejrepresentativnější vzorek světového 

dědictví, který reflektuje bohatost a rozmanitost kulturního a přírodního dědictví Země. 

Statky zapsané na Seznamu světového dědictví se sice nacházejí na území suverénních 

států a jsou na Seznam zapsány pouze se souhlasem státu, na jehož území se nachází, 

ale zároveň patří všem lidem na světě. Statky světového dědictví mají takovou hodnotu 

pro celé lidstvo, že je povinností celého lidstva (a tím je myšlena celá mezinárodní 

komunita) toto dědictví ochraňovat a spolupracovat na jeho ochraně.  

Aktuální Seznam je zveřejněn na webových stránkách Centra světového dědictví 

http://whc.unesco.org/en/list/ a v současné době čítá 1052 statků, z toho je 

814 kulturních statků, 203 přírodních, 35 smíšených, 34 přeshraničních, 55 je zapsáno 

na Seznamu světového dědictví v ohrožení a celkem 165 ze 193 smluvních států 

má zapsanou alespoň jeden statek na Seznamu. Z předložených počtů je zcela evidentní 

vysoké zastoupení statků kulturních na úkor přírodních a smíšených. Pokud bychom 

se podívali na statistiky detailněji zjistíme, že je výrazně zastoupeno kulturní dědictví 

evropského a severoamerického regionu. Vyváženosti, representativnosti a věrohodnosti 

Seznamu světového dědictví se od roku 1994 věnují experti a Výbor světového dědictví 

v rámci tzv. Globální strategie
48

, což je plán, který má zjistit vyrovnanost zastoupení 

jednotlivých typů statků (kulturních, přírodních, smíšených) a jejich zastoupení 

v jednotlivých regionech. Výsledkům této strategie se bude práce věnovat v kapitole 5. 

 

Seznam světového dědictví v ohrožení (List of World Heritage in Danger) je dle 

článku 11, odstavce 4 a operační směrnice 177 soupis statků zapsaných na Seznam 

světového dědictví, které jsou ohrožené konkrétním nebezpečím nebo jsou na jejich 

zachování potřebné větší akce anebo pro ně byla vyžádána pomoc dle Úmluvy. V tomto 

seznamu může být uveden pouze takový statek, kterému hrozí závažné a zvláštní 

nebezpečí. Těmito hrozbami mohou být zmizení vyvolaná zrychleným chátráním, 

rozsáhlými veřejnými či soukromými projekty, rychlým turistickým či urbanistickým 

rozvojem, ničení vyvolané změnami v používání či vlastnictví půdy, vypuknutí či 

hrozba ozbrojeného konfliktu, živelné kalamity a pohromy, požáry, zemětřesení a 

sesuvy půdy, sopečné erupce, změny vodní hladiny, záplavy, přílivové vlny a další.
49

 O 

zápis statků na tento seznam rozhoduje Výbor světového dědictví a tento zápis zároveň 

umožňuje Výboru okamžitě uvolnit na daný statek podporu z Fondu světového dědictví. 

Zápis statku na Seznam světového dědictví v ohrožení vyžaduje rovněž vytvoření a 

přijetí programu na opravná opatření vedoucí k navrácení hodnot, pro něž byl statek 

zapsán na Seznam světového dědictví. Plnění tohoto programu je pak bedlivě sledováno 

Výborem světového dědictví. Plnění tohoto programu leží primárně na daném státu, ale 

může mu být na požádání poskytnuta mezinárodní pomoc ať už finanční či formou 

lidských zdrojů nebo odborné poradenství.   

Pokud se stav statku zapsaného na Seznamu světového dědictví v ohrožení zhorší a 

ten tak ztratí charakteristiky, pro které byl zapsán na Seznam světového dědictví, může 

dojít i k úplnému vyjmutí z obou seznamů
50

 (doposud byly vyjmuty 2 statky). Naopak, 

                                                 
47

 „Heritage is our legacy from the past, what we live with today, and what we pass on to future 

generations. Our cultural and natural heritage are both irreplaceable sources of life and 
inspiration. They are our touchstones, our points of reference, our identity.“ WORLD HERITAGE 

INFORMATION KIT 2008, 5 
48

 Celý název je Globální strategie pro dosažení vyváženého, representativního a věrohodného 

Seznamu světového dědictví. ČERNÁ 2013, 7 
49

 ÚMLUVA 1972, čl. 11, odst. 4 
50

 WORLD HERITAGE INFORMATION KIT 2008, 17 

http://whc.unesco.org/en/list/
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pokud Výbor světového dědictví uzná, že se stav statku zapsaného na Seznam 

světového dědictví v ohrožení zlepšil, je vyjmut z tohoto seznamu a zůstává tak pouze 

na Seznamu světového dědictví (např. v roce 2016 gruzínský statek Historické památky 

Mtskheta
51

). 

 

Indikativní seznam lokalit pro nominace k zápisu na Seznam světového dědictví 

(Tentative List), dále též indikativní seznam je seznam statků, které daný smluvní stát 

považuje za významné kulturní a přírodní dědictví, které se nachází na jeho území. 

Tento seznam má dle operačních směrnic každý stát aktualizovat a je tedy i jakýmsi 

ukazatelem, jaké statky chce smluvní stát v příštích letech nominovat na Seznam 

světového dědictví. Počet položek na národním indikativním seznamu není nijak 

početně omezen. K zápisu statku na tento seznam slouží formulář, kde jsou uvedeny 

základní informace o navrhovaném statku, a to včetně kritérií a důvodů, proč by měl 

být na Seznam světového dědictví zapsán. Na indikativní seznam lze také zapsat 

tzv. přeshraniční nominace, v těchto případech musí být statek zapsán na všech 

národních indikativních seznamech států, kterých se daná nominace týká. I přes to, 

že není potřeba národních indikativních seznamů uvedena přímo v Úmluvě, tak fakticky 

vychází z článku 11, odstavce 1 a je ukotvena v operačních směrnicích
52

, které přesně 

definují požadavky k zápisu statku na indikativní seznam. Operačními směrnicemi 

je zároveň dáno, že Výbor světového dědictví nemůže posoudit nominaci statku, který 

před rozhodnutím nefiguruje na národním indikativním seznamu
53

. Zároveň také platí 

princip, že stát nemůže předložit nominace statku dříve než za rok od zápisu na národní 

indikativní seznam
54

. 

Na národních indikativních seznamech dnes dle webu Centra světového dědictví 

figuruje 1645 statků a Centrum světového dědictví spolu s Výborem opakovaně 

vyzývají k aktualizaci národních indikativních seznamů. 

 

 

Prováděcí směrnice pro naplňování Úmluvy o ochraně světového dědictví 

(Operational Guidelines for Implementation of World Heritage Convention) dále 

též operační směrnice „konkretizují řadu principů Úmluvy a obsahují množství definic a 

informací o procesech, které se týkají široké agendy Světového dědictví. Jsou tedy 

jakýmsi prováděcím návodem k Úmluvě.“
55

Operační směrnice byly vytvořeny Výborem 

světového dědictví ve spolupráci s poradními organizacemi ICOMOS, IUCN 

a ICCROM a jejich cílem je specifikovat způsoby a postup naplňování Úmluvy. Jde 

o soubor článků, které postihují široké spektrum procesů v rámci Úmluvy o ochraně 

světového dědictví. Nastavují například pravidla pro zápis statku na Seznam světového 

dědictví, ochranu a zachování hodnot světového dědictví, přiznání mezinárodní pomoci 

z Fondu světového dědictví a mobilizaci podpory na národní a mezinárodní úrovni 

ve prospěch naplňování Úmluvy o ochraně světového dědictví.
56

  Operační směrnice 

jsou pravidelně revidovány Výborem světového dědictví tak, aby odrážely nové 

koncepty, znalosti a zkušenosti. Stávají se tak hlavním nástrojem pro naplňování 

Úmluvy a důležitým informačním zdrojem pro smluvní státy Úmluvy, Výbor a Centrum 

                                                 
51

 Dokument WHC/16/40.COM/7A, 29 
52

 OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 články 6-76 
53

 Povinnost vést národní indikativní list vznikla tzv. Rozhodnutím z Cairn na 24. zasedání Výboru 

v roce 2000 v Austrálii. 
54

 WORLD HERITAGE INFORMATION KIT 2008, 13; KUČOVÁ 2009, 67-68; OPERAČNÍ 
SMĚRNICE 2016 články 62-76 

55
 KUČOVÁ 2009, 49 

56
 OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 článek 1 
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světového dědictví, poradní orgány a další zainteresované subjekty (site managery, 

municipality dotčené zápisem statku na Seznam a další organizace a partneři Úmluvy).  

Operační směrnice mají v současné době 290 paragrafů a 14 příloh. Historicky došlo 

k zásadnímu navýšení paragrafů v roce 2005, kdy byl jejich počet více 

než zdvojnásoben a kdy mimo jiné došlo k úpravě kritérií pro zápis statku na Seznam 

světového dědictví (viz odstavec Kulturní a přírodní dědictví). Aktuální znění 

operačních směrnic v anglickém a francouzském jazyce je zveřejněno na webových 

stránkách Centra světového dědictví
57

a v českém jazykovém překladu na webových 

stránkách Ministerstva kultury České republiky
58

. 

 

                                                 
57

 Portál Centra světového dědictví s aktuálním zněním operačních směrnic v anglickém a 

francouzském jazyce http://whc.unesco.org/en/guidelines/%23guidelineshistorical vyhledáno 
dne 6. dubna 2017 

58
 Český překlad znění operačních směrnic https://www.mkcr.cz/smernice-prilohy-1372.html 
vyhledáno dne 6. dubna 2017 

http://whc.unesco.org/en/guidelines/%23guidelineshistorical
https://www.mkcr.cz/smernice-prilohy-1372.html
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3. Změny v jednacím řádu Valného shromáždění a 

Výboru světového dědictví 

 

Jednací řád Valného shromáždění smluvních stran Úmluvy a jednací řád Výboru 

světového dědictví jsou zavazující dokumenty, kterými se jednání těchto dvou orgánů 

řídí a které zároveň nastavují některá pravidla i pro další dotčené aktéry Úmluvy. 

V posledních několika letech došlo v obou jednacích řádech ke změnám, které měly 

zásadní dopad na naplňování Úmluvy. Primárně šlo o změnu volebního systému 

do Výboru světového dědictví tak, aby byl lépe regionálně zastoupen a vyvážen 

a opakované jsou i snahy o depolitizaci rozhodování Výboru.  

 

3.1. Jednací řád Valného shromáždění
59

 

První znění jednacího řádu Valného shromáždění bylo schváleno na druhém zasedání 

Valného shromáždění v roce 1978 v Paříži spolu s pravidly pro volbu do Výboru 

světového dědictví. Součástí základních rozhodnutí bylo i potvrzení výše každoročních 

povinných příspěvků do Fondu světového dědictví.
60

 Jednací řád Valného shromáždění 

nebyl v relativně dlouhém období od roku 1978 do roku 1995 žádným způsobem 

upravován. Po roce 2001 naopak došlo k dynamickému upravování jednacího řádu tak, 

aby bylo zajištěno co nejefektnější naplňování Úmluvy o světovém dědictví. 

Dnešní podoba jednacího řádu Valného shromáždění je výsledkem aktualizací, které 

se do jednacího řádu dostaly v letech 1995, 2001, 2003, 2007, 2009 a hlavně v roce 

2014. Jednací řád Valného shromáždění sedmnácti pravidly upravuje široké spektrum 

otázek, které se obecně týkají volebního systému, práva být volen a volit členy Výboru 

světového dědictví. Změny se týkaly i mnoha formálních otázek, jakými jsou 

organizace samotného zasedání, povinnosti předsedy, možnosti smluvních států 

vystoupit s připomínkami, jednací jazyky, systém připomínkování, funkce Sekretariátu 

během zasedání Valného shromáždění a přijímání a připomínkování jednacího řádu.  

Podstatná část jednacího řádu se ale věnuje volebnímu systému do Výboru světového 

dědictví, a právě tato část byla v průběhu let nejvíce diskutována.
61

 Složení Výboru, 

jakkoli jsou jeho role velmi široké, je totiž klíčové při rozhodování o zápisech dalších 

statků na Seznam světového dědictví a formulaci podmínek při projednávání otázek 

statků již zapsaných. Vyváženost zastoupení jednotlivých regionů se pro objektivitu 

a apolitičnost rozhodování v průběhu desetiletí naplňování Úmluvy ukazuje jako zcela 

zásadní téma, a proto je zde více komentována. 

K první změně volebního systému do Výboru světového dědictví došlo v roce 1995, 

když Valné shromáždění přijalo drobné úpravy v jednacím řádu, které vedly 

ke zjednodušení volby do Výboru.
62

 V roce 2001 se Valné shromáždění smluvních států 

zabývalo změnami, které byly navrženy k posílení rovnocenného zastoupení států 

jednotlivých regionů
63

 ve Výboru světového dědictví. Do té doby totiž jednací řád 

Valného shromáždění žádným způsobem neřešil zastoupení států z jednotlivých 

                                                 
59

 Aktuální znění jednacího řádu z roku 2014 je zveřejněno na webovém portálu Centra světového 
dědictví v anglickém a francouzském jazyce http://whc.unesco.org/en/ga/, vyhledáno 6. dubna 

2017 
60

 Dokument CC-78/CONF.011/01 - 06 
61

 Dokument WHC-14/GA/1 Rev.4 
62

 Dokument WHC.95/CONF.204/LD.6 
63

 Jednotlivé regiony jsou uvedeny dále v této kapitole. 

http://whc.unesco.org/en/ga/
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regionů
64

. Cílem bylo v první řadě upravit volební systém a vyhradit jedno místo 

zástupcům států, které nemají na Seznamu světového dědictví zapsaný žádný statek. 

Výsledná změna jednacího řádu vedla k úpravě volebního systému tak, že byly státy 

vyzvány k dobrovolnému zkrácení doby, po kterou podle znění Úmluvy mohou zasedat 

ve Výboru, z šesti let na čtyři roky. Tím se měla zajistit větší rotace států zastoupených 

ve Výboru, tedy vyšší míra součinnosti smluvních států na rozhodovacích procesech. 

Toto doporučení začaly smluvní státy zasedající ve Výboru ihned uskutečňovat a jsou 

respektována dodnes. Dále bylo rozhodnuto, že určitý počet míst může být vyhrazen 

smluvním státům, které nemají zapsaný žádný statek na Seznamu světového dědictví. 

V kombinaci s dobrovolným zkrácením mandátu se tak zvýšila šance na častější zvolení 

států bez zapsaného statku na Seznamu světového dědictví. Toto rozhodnutí bylo 

podpořeno rozhodnutím, že předseda Valného shromáždění před každou volbou 

do Výboru světového dědictví informuje přítomné o zastoupení států z jednotlivých 

regionů ve Výboru a zastoupení statků z jednotlivých regionů na Seznamu světového 

dědictví.
65

 Touto změnou Valné shromáždění udělalo první (velmi nejistý) krok 

k vyváženějšímu zastoupení členů ve Výboru světového dědictví.  

V následujících letech bylo téma změny jednacího řádu a snaha o vyvážené 

zastoupení států ve Výboru v rámci jednotlivých regionů znovu otevíráno, což vedlo  

až k vytvoření pracovní skupiny, která předložila několik návrhů, jak volební systém 

změnit. Je důležité podotknout, že členství ve Výboru světového dědictví je prestižní 

záležitost, která danému státu dovoluje aktivní účast na naplňování Úmluvy a moc 

rozhodovat o jejím směřování. Změna volebního systému se tak stává citlivou 

politickou záležitostí. V roce 2009 Valné shromáždění přijalo návrh pracovní skupiny, 

ve kterém došlo k zásadnějším změnám ve volebním systému. Mezi tyto změny patří 

například možnost stát se znovu členem Výboru až po uplynutí 4leté lhůty, nutnost 

obsadit jedno místo ve Výboru státem, který ještě nemá na Seznamu světového dědictví 

žádný zapsaný statek, zefektivnění volebního systému na jedno (v případě nutnosti dvě) 

tajné hlasování.
66

  Konečná změna jednacího řádu a volebního systému do Výboru 

nicméně pochází až z roku 2014, kdy proběhlo 1. výjimečné zasedání Valného 

shromáždění, které se věnovalo pouze změně volebního systému. Nově zvolený volební 

systém funguje na základě modifikovaného návrhu Norska, který určuje konkrétní počet 

míst pro státy z regionů specifikovaných pro celou organizaci UNESCO 

a funguje následujícím způsobem:   

Volební systém se skládá z tzv. pevných křesel (celkem 16) a z křesel určených 

do volné soutěže (celkem 5). Rozdělení křesel pro jednotlivé skupiny dle systému 

volebních skupin UNESCO je následující: 

 

 2 křesla pro skupinu I (západní Evropa a státy severní Ameriky) 

 2 křesla pro skupinu II (státy východní Evropy - tedy i ČR
67

) 

 2 křesla pro skupinu III (státy Latinské Ameriky a Karibiku) 

 3 křesla pro skupinu IV (asijské státy a státy oblasti Pacifiku) 

                                                 
64

 Viz jednací řád Valného shromáždění z roku 1999, WHC-99/GA/1.Rev 
65

 Dokument WHC-01/GA/1 Rev. 1 
66

 Dokumetn WHC-09/GA/1 Rev. 3 
67 

Pro ČR z toho plyne, že se bude moci ve volbách ucházet o 7 křesel z 21 (2 pro naši volební 
skupinu a 5 ve volné soutěži) s tím, že jako země, která ve Výboru ještě nikdy nezasedala, by se 

šance ČR na zvolení měly postupně zvyšovat.
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 4 křesla pro skupinu Va (africké státy) 

 2 křesla pro skupinu Vb (arabské státy) 

 Další, tzv. volné místo, je rezervováno pro skupinu III a IV a bude 

obsazováno na základě střídavého systému.  

 

 G I G II G III G IV G Va G Vb Celkem 

minimum 2 2 2 2 2 2 12 

přidělená    1 2  3 

volná   * *   1 

otevřená       5 

celkem 

minimum 

2 2 2,5 3,5 4 2  

 

Tabulka č. 1 – Přehled rozdělení křesel podle volebního systému do Výboru světového dědictví z roku 

2014. 

 

Rozdělení křesel ve Výboru doprovází další opatření, která doplňují zvolený systém 

a slouží především k zajištění co největší odbornosti členů Výboru pro světové dědictví, 

který se již několik let potýká se silnou politizací ve vlastních řadách. Jde o následující 

principy: 

 

1) Je zaveden dvoukolový volební systém, přičemž v prvním hlasování do křesel 

přidělených jednotlivým volebním skupinám bude ke zvolení postačovat prostá 

většina (křesla obsadí kandidáti s největším počtem hlasů). Ve druhém hlasování 

do pěti otevřených křesel se použije hlasování na základě kvalifikované většiny 

(tzn. křesla obsadí kandidáti, kteří získají nadpoloviční podporu). V případě, 

že kandidáti získají stejný počet hlasů, bude ustanoveno druhé kolo. 

 

2) Během volby by měl být dán náležitý prostor státům, které doposud nikdy 

ve Výboru nezasedaly (tento bod není povinný, nicméně je na něj kladen velký 

důraz). Současně bylo zrušeno dosavadní jedno rezervované místo pro smluvní 

stát Úmluvy, na jehož území se nenachází žádná památka zapsaná na Seznam 

světového dědictví. 

 

3) Období, kdy nebude stát po skončení svého členství ve Výboru smět znovu 

kandidovat, se prodlužuje ze čtyř na šest let.
68

 

 

Tento systém byl poprvé využit během voleb do Výboru světového dědictví 

na 20. zasedání Valného shromáždění v roce 2015 a v současné době se nachází 

v přechodovém režimu, kdy pro jeho úplnou aplikaci musí skončit mandáty členů 

Výboru zvolených před rokem 2015. 

 Na vývoji jednacího řádu Valného shromáždění a změnách ve volebním systému 

do Výboru můžeme od roku 2001 sledovat silný tlak na vyvážené zastoupení států 

z jednotlivých regionů ve Výboru světového dědictví, což mohlo být ovlivněno 

i přijatou Globální strategií pro dosažení vyváženého, representativního a věrohodného 
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 Rozhodnutí 1EXT GA 3 
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Seznamu světového dědictví, která byla přijata Výborem světového dědictví v roce 

1994. K dosažení kýženého cíle bylo od roku 2001 do roku 2014 vytvořeno několik 

návrhů na změny v jednacím řádu. Tyto návrhy však nebyly přijaty nebo byly přijaty 

jen dílčím způsobem bez zásadního dopadu na samotný volební systém do Výboru 

a do roku 2009 byla cítit jistá opatrnost států k zásadní změně, která by splnila daný cíl. 

Opatrnost smluvních států a velmi pomalá reakce na požadovanou vyváženost členů 

Výboru mohla být způsobena vysokou politickou citlivostí daného tématu. Jak již bylo 

řečeno, členství ve Výboru světového dědictví znamená přímou účast na směřování 

Úmluvy o ochraně světového dědictví a vlivu na směřování Úmluvy, o které se některé 

ambicióznější smluvní státy nechtějí nechat připravit. 

 

3.2. Jednací řád Valného shromáždění
69

 

 
Jednací řád Výboru pro světové dědictví byl přijat na svém 1. zasedání v roce 1977 

a byl měněn hlavně z počátku naplňování Úmluvy v 70. letech 20. století. K dalším 

změnám došlo v 90. letech a pak na začátku 21. století.
70

 K jeho zásadní změně došlo 

zejména na 6. výjimečném jednání Výboru světového dědictví v roce 2003, který 

upravil jednací řád Výboru (vyjma několika dalších změn) do dnešní podoby.  

V roce 2003 se změnou jednacího řádu umožnilo zasedání Výboru vícekrát 

než jednou do roka. Dále bylo ustanoveno, že z rozpočtu Výboru je možné financovat 

účast odborníků na kulturní a přírodní dědictví z rozvojových zemí, pokud jsou členy 

Výboru. Díky této změně bylo podpořeno zastoupení ve Výboru i těch států, které 

nemají dostatečné finanční prostředky pro účast svých odborníků na zasedání Výboru. 

Dále byla umožněna v pozici pozorovatele zasedání Výboru účast států, kteří nejsou 

smluvními státy Úmluvy, ale jsou členy UNESCO nebo OSN. Zásadní změnou pak byla 

volba nového předsednictví tzv. byra (předseda, pět místopředsedů a reportér Výboru) 

na konci každého jednání Výboru. Do roku 2003 se volilo předsednictví až na začátku 

výročního zasedání Výboru, což nedovolovalo náležitou přípravu na důležitou roli 

předsednictví a napl ň ování rozhodnutí předchozího Výboru. Řízení vícedenního 

zasedání Výboru je velmi náročné a vyžaduje precizní přípravu.  Tato změna umožnila 

odpovědnou přípravu na předsednictví s ročním předstihem a předsedání Výboru 

je tak do jisté míry vrcholem celoroční práce Výboru. Další změnou v jednacím 

řádu Výboru byla povinnost písemně zveřejňovat závěry z neveřejného jednání Výboru. 

Neveřejné jednání Výboru je možné jen ve výjimečných případech, nicméně do roku 

2003 neexistovala povinnost seznámit smluvní státy, které nezasedají ve Výboru, 

se závěry z tohoto neveřejného jednání. Od roku 2003 také jednací řád jasně redukuje 

střet zájmů, když uvádí, že žádný smluvní stát nesmí zasahovat, ani ovlivňovat 

rozhodování Výboru o zápisu statku, který se nachází na jeho území, na Seznam 

světového dědictví. Obdobně členský stát Výboru nesmí aktivně zasahovat v rozpravě 

do projednávání otázek již zapsaného statku na jeho území a nesmí také zasahovat 

do rozhodování o své žádosti o asistenci. Smluvní stát se v tomto případě může vyjádřit 
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 Aktuální znění jednacího řádu z roku 2014 je zveřejněno na webovém portálu Centra světového 
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pouze v kontextu odpovědi na žádost o doplnění informací.
71

 (V roce 2013 pak bylo 

toto pravidlo na základě výsledků studie o naplňování Globální strategie ještě upraveno 

a dnes se může smluvní stát zasedající ve Výboru vyjádřit ke statku, který se nachází 

na jeho území pouze tehdy, pokud bude vyzván předsedou Výboru.)
72

 Dále došlo v roce 

2003 v jednacím řádu k drobným úpravám v systému hlasování, pracovních jazycích 

Výboru a administrativních opatřeních jednání. Důležitá je např. nutnost zveřejnit 

jednací dokumenty alespoň 6 týdnů před zasedáním Výboru; povinnost zveřejnit přijatá 

rozhodnutí Výboru nejpozději následující měsíc po skončení zasedání Výboru nebo 

předkládání výsledků jednání Výboru Valnému shromáždění, a nikoliv Generální 

konferenci UNESCO).
73

  

Jednací řád Výboru je od roku 2003 pravidelně mírně upravován a přizpůsobován 

tak, aby reflektoval rozhodnutí Výboru světového dědictví. Naposledy byl jednací řád 

Výboru upraven v roce 2015 na zasedání v Bonnu. 

 

Jak je z výše předložených faktů zřejmé, rozhodujícím aktérem naplňování Úmluvy 

je Výbor světového dědictví. Se zkušeností několika desetiletí si smluvní státy Úmluvy 

obecně uvědomují, že zastoupení ve Výboru musí být dostatečně vyvážené a musí platit 

taková pravidla, aby byla dána stejná šance všem, nehledě na sílu případné lobby, 

globální prestiž státu v jiných oblastech a ekonomickou vyspělost země. Vyvážené 

zastoupení smluvních států jednotlivých regionů ve Výboru bylo proto hlavní otázkou 

1. výjimečného zasedání Valného shromáždění v roce 2014, které přineslo nový volební 

systém, popsaný v předchozí kapitole.  

Otázkou však je, zda je tento systém opravdu vyvážený, když dává mnohem vyšší 

šance na obsazení jednotlivých křesel africkým státům. V tomto kontextu je důležité 

upozornit na strategii Úmluvy (a UNESCO jako celku i v dalších oborech jeho 

působnosti), která se v posledních letech přiklonila k významné podpoře celého 

afrického regionu, ať už po finanční či odborné stránce. Přijetím tohoto volebního 

systému je zároveň vytvářen tlak na africké státy, aby se naplňování Úmluvy a zasedání 

Výboru aktivně účastnily. Zasedajícím africkým státům se dá větší příležitost 

ovlivňovat naplňování Úmluvy ve prospěch celého regionu a opatření týkající se statků 

v Africe budou snáze akceptovatelná, pokud budou ve Výboru zástupci „jejich“ 

regionu. Na druhou stranu je také důležité upozornit na to, že africké státy jsou jedním 

z regionů, kde je nízké procento zapsaných statků na Seznamu světového dědictví. 

Jak bylo řečeno výše, dle výzvy Výboru světového dědictví státy, které 

zasedají ve Výboru, nemají předkládat nominace k posouzení Výborem. Z toho 

vyplývá, že pokud budou africké státy tuto výzvu dodržovat, minimálně 4 státy málo 

zastoupeného regionu nebudou moci po 4 roky předkládat žádné nominace.  

Pokud má volební systém splňovat vyváženost a zároveň poskytnout větší prostor 

pro africký region, zdá se být lepší původní návrh nesoucí označení „GRULAC“, který 

byl také představen na 1. výjimečném zasedání Valného shromáždění. Tento systém 

totiž dává všem regionálním skupinám kromě africké a asijsko-tichomořské 3 pevná 

místa ve Výboru, africké a asijsko-tichomořské 4 pevná místa a jedno místo zůstává 

do volné soutěže. Návrh „GRULAC“ tedy představuje ideální řešení pro vyvážené 

zastoupení států všech regionů a zároveň nepřehnanou podporu málo zastoupených 

regionů.  
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72

 Dokument WHC-13/37.COM/11, 3 
73

 WHC-03/6 EXT.COM/8, příloha II 
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Další palčivou otázkou, kterou se Výbor snaží postupnými kroky a změnami 

jednacího řádu řešit je politizace rozhodování Výboru. Tato otázka v posledních 

několika letech rezonuje zasedáními Výboru i Valných shromáždění a státy 

si uvědomují, že některá rozhodnutí Výboru jsou silně ovlivněna politickým tlakem 

na jeho jednotlivé členy, kteří formulují stanoviska podle sympatií ke konkrétním 

státům. Lze spekulovat i o určitých recipročně výhodných dohodách. Taková 

rozhodnutí, kde Výbor například zcela pomíjí konkrétní věcné podklady a/nebo 

stanoviska vycházející z expertních misí mohou vést až tak daleko, že se celá agenda 

Úmluvy, včetně složení Seznamu světového dědictví, stane nedůvěryhodným tématem. 

Otázkou důvěryhodnosti Úmluvy o ochraně světového dědictví se ostatně více zabývá 

Globální strategie přijatá již před mnoha lety, která je popsána v následující kapitole, 

a která otázku politizace a depolitizace Výboru světového dědictví detailně komentuje. 
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4. Fond světového dědictví a opatření vedoucí k jeho 

udržitelnosti 

 

Naplňování Úmluvy o ochraně světového dědictví, rozhodnutí Výboru a Valného 

shromáždění a zachování a ochrana světového dědictví by nebyla možná bez finančních 

prostředků. O nakládání s těmito finančními prostředky rozhoduje Výbor světového 

dědictví a jejich správcem je Centrum světového dědictví. Zdroje příjmů Fondu pochází 

primárně z povinných příspěvků smluvních států, které podle článku 16, odstavce 1 

Úmluvy nepřekročí 1 % příspěvku do řádného rozpočtu organizaci UNESCO. 

Tímto příspěvkem smluvní státy do Fondu světového dědictví přispívají každé dva 

roky.
74

 Mimo povinných příspěvků mohou státy zasílat do Fondu světového dědictví 

i tzv. dobrovolné příspěvky a Výbor k tomu státy ve svých rozhodnutích každoročně 

vyzývá. Jiné zdroje příjmů jsou pak výnosy z prodeje publikací či donace od nevládních 

organizací a jiných subjektů.   

Podle údajů zveřejněných na webových stránkách Centra světového dědictví 

se ve Fondu světového dědictví každý rok shromáždí kolem 4 milionů USD, které 

směřují zejména na podporu aktivit smluvních států, které požádají o mezinárodní 

pomoc. Výbor světového dědictví poté přiděluje finanční prostředky podle naléhavosti 

žádostí, přičemž dává přednost nejohroženějším statkům. Žádosti o pomoc z Fondu 

se předkládají na formuláři, který je součástí operačních směrnic. Na základě 

předložených důvodů je Centrum světového dědictví vyhodnotí a podle své náplně 

zařadí do jedné ze tří prioritních os, kterými jsou: Žádosti o naléhavou pomoc
75

 (určené 

například pro okamžitou pomoc poničeným statkům z důsledku negativní lidské nebo 

přírodní činnosti); Žádosti o pomoc se správou statku a jeho zachování
76

 (určené 

například na vědecké studie a podporu propagace Úmluvy); Žádosti o pomoc 

s přípravou
77

 (například nominačních dokumentací, tréninkových kurzů a dalšího 

vzdělávání v oblasti Úmluvy).
78

 Fond světového dědictví je v důsledku narůstajících 

požadavků a mnoha témat spojených s agendou Úmluvy o ochraně světového dědictví 

dlouhodobě podhodnocen a každoročně je jednou z hlavních otázek jednání Výboru, 

jakým způsobem zefektivnit uplatnění a příjem finančních prostředků. Aby mohl Výbor 

světového dědictví náležitě vyhodnotit výdaje a příjmy Fondu, je mu každoročně 

předkládán detailní rozpis příjmů a výdajů Fondu. 

V roce 2008 zasedala během 32. zasedání Výboru pracovní skupina, která měla za cíl 

vyhodnotit dosavadní i budoucí finanční zajištění naplňování Úmluvy. Jedním ze závěrů 

této skupiny byla identifikace hrozby zvýšeného tlaku na rozpočet Fondu, a to vzhledem 

k univerzálnosti členství Úmluvy, zpomalování globální ekonomiky a zároveň zvýšení 

pracovního vytížení Výboru, Centra a poradních orgánů.
79

 

Od roku 2011 můžeme sledovat znepokojení Výboru světového dědictví
80

 

nad poklesem rozpočtu Fondu a rostoucí problémy, kterým Fond (i přes mnohé výzvy 

k respektování povinných plateb a poskytování dobrovolných příspěvků nad jejich 

rámec) čelí dodnes. Se vzrůstající agendou Úmluvy o ochraně světového dědictví 

v oblasti řešených problémů s již zapsanými statky, zajištěním příslušných expertních 
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dokumentů a vyhodnocením všech podkladů pro zasedání Výboru se zvyšují i nároky 

na poradní orgány. Kromě dopadů na jejich kapacity, vzrůstají i náklady poradních 

orgánů na uspokojení těchto nároků.  

Jako zlomový se v řešení otázky zkracujícího se rozpočtu Fondu světového dědictví 

zdá rok 2011. V daném roce totiž Výbor rozhodl, že Centrum světového dědictví 

ve spolupráci s poradními orgány bude každoročně předkládat Výboru detailní zprávu 

o stavu Fondu, jeho výdajích, příjmech, plánovaných výdajích poradních orgánů 

a dalších nutných finančních operacích, a to včetně důkladné analýzy. Výbor v tomto 

roce také vyslal jasný signál směrem ke smluvním státům, že je potřeba pravidelný 

příspěvek platit včas, a to nejpozději do 31. ledna daného roku jednou za 2 roky.
81

  

Kvůli postupujícím problémům stavu Fondu byla v roce 2012 na 35. zasedání 

Výboru ustanovena rozpočtová pracovní skupina, jejímž cílem bylo přehodnotit stav 

a fungování procesů spojených s naplňováním a čerpáním Fondu světového dědictví. 

Tato pracovní skupina přišla s několika návrhy, jak zvýšit financování Úmluvy a udržet 

tak Fond světového dědictví solventní. Jednou z možností bylo zvýšení příspěvku 

do Fondu světového dědictví z 1 % celkové částky přispívané smluvními státy 

organizaci UNESCO na 2 %. Dalšími možnostmi bylo zvýšení příspěvků jednotlivých 

smluvních států, odvozených od počtu zapsaných památek na Seznamu světového 

dědictví daného smluvního státu nebo přílivu turistů do dané lokality. Tyto možnosti 

nadstandardního financování Fondu světového dědictví byly následně smluvním státům 

doporučeny 19. zasedáním Valného shromáždění v roce 2013
82

 a poté Výborem 

světového dědictví na svém 38. zasedání v roce 2014. Doporučení ovšem není 

povinností, a i přes výzvy Výboru se každoročně najde jen minimum smluvních států, 

které do Fondu světového dědictví přispějí dobrovolně vyšší částkou, než je Úmluvou 

dané minimum
83

.  

Celkový rozpočet Fondu světového dědictví sestavovaný z povinných příspěvků 

má dlouhodobě mírně zvyšující se tendenci, obecné nároky na financování naplňování 

Úmluvy se však každoročně objektivně zvyšují nejen přijatými strategiemi (capacity 

building, upstream proces, programy Centra světového dědictví)
84

, ale i nárůstem počtu 

statků světového dědictví a s tím spojenou velmi složitou agendou projednávání jejich 

stavu, vyhodnocování pravidelného monitoringu, atd. Nezanedbatelnou zátěž také 

znamená proces předkládání nominací na Seznam světového dědictví, spojený se stále 

více využívanou možností předběžného posouzení úplnosti dokumentace v předtermínu 

(tzv. draft version). V průběhu let se navíc objevují stále složitější nominace, velká 

území, sériové nominace, to vše podložené mnohasetstránkovými materiály, jež 

je nutno pečlivě studovat. V dokumentech Centra světového dědictví se proto často 

objevuje sdělení „že musí zůstat na paměti, že Úmluva o ochraně světového dědictví 

je téměř univerzální úmluvou s 191
85

 smluvními státy. Pokud zvážíme, že je 1 % dané 

článkem 16 Úmluvy maximálním povinným příspěvkem, pak Fond světového dědictví 

v budoucnu nevzroste, a to z toho důvodu, že zbývá jen malé množství států, které 

se mohou k Úmluvě připojit. Současně s tím se ale neustále zvyšuje počet statků 
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zapsaných na Seznamu světového dědictví a rozšiřují se požadavky Úmluvy, které 

vyžadují více prostředků.“
86

  

Zásadním zásahem do rozpočtu Fondu světového dědictví bylo snížení řádného 

rozpočtu organizace UNESCO v roce 2011
87

, což se odrazilo i na povinných 

příspěvcích jednotlivých států do Fondu světového dědictví. Snaha o nalezení 

finančních zdrojů se tak přesunula i na úroveň samotné organizace UNESCO, kdy 

Výbor světového dědictví požádal přímo generální ředitelku organizace UNESCO 

o navýšení zdrojů do Fondu naléhavé pomoci. Tato žádost byla vyslyšena v roce 2015, 

kdy byla dohodnuta podpora 250 000 USD na dvouleté období do celkového rozpočtu 

Úmluvy.
88

 S každoročním voláním Výboru po konsolidaci Fondu světového dědictví 

a zajištění jeho celkové udržitelnosti, jsou přijímána rozhodnutí, která vedou k přeložení 

určitých nákladů spojených s naplňováním Úmluvy na smluvní státy, jako například 

placení poradenských služeb poradních orgánů (pokud je to v moci daného státu) a to 

včetně zajištění cestovních a ubytovacích nákladů (například na nominační mise 

a upstream procesy).
89

  

Dlouhodobý nedostatek finančních prostředků vedl Výbor světového dědictví 

k obecným úvahám nad omezením agendy světového dědictví, zejména zajištění 

zpomalení nových nominací států, které jsou na Seznamu početně zastoupeny, a přitom 

každoročně využívají možnost nové nominace předkládat. Jedním ze zásadních principů 

bylo další omezení počtu projednávaných nominací na Seznam světového dědictví 

během zasedání Výboru, a to na maximální počet 25 za rok.
90

 Tato výrazná redukce 

byla v návrhu několik let a až v roce 2016 se po mnoha jednáních rozhodlo, 

že maximální počet projednávaných nominací v jednom roce bude 35.
91

 Protože bylo 

společensky nepřijatelné jakýmkoli státům jmenovitě nové nominace „zakázat“ bylo 

zároveň v souvislosti s početním limitem jasně nastaveno pořadí priorit pro zkoumání 

nových nominací v případě překročení roční celkové hranice 35.
92

 Dalším a poměrně 

diskutabilním krokem bylo omezení počtu projednávaných stavů zachování statku (state 

of conservation - SOC) na maximálně 150 SOC ročně.
93

 V období 2004–2014 bylo totiž 

průměrně ročně projednáno 154 SOC, přičemž ve vybraných letech počet 

projednávaných SOC tento průměr výrazně převýšil.
94

 Vzhledem k tomu, 

že předkládání SOC je nástrojem ke kontrole zachování hodnot, pro které byl statek 

zapsán na Seznam světového dědictví, lze říci, že toto omezení zásadně zasáhlo 

do myšlenky a naplňování Úmluvy. Pokud však vezmeme v úvahu průměrný počet 

projednávaných SOC ročně za posledních 10 let (celkem 154, viz výše) nejde 
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o radikální omezení, ale spíše o signál, že kromě finančních souvislostí přípravy 

materiálů má i vlastní jednání Výboru kapacitní i časové limity.  

I přes to, že Výbor přijímá opatření k omezení agendy, stále dochází k jejímu 

zvyšování. Je to dáno tím, že vlastní Seznam světového dědictví překročil počet tisíc 

položek, vůle k zpomalení nárůstu například vyšší přísností a častějším „vyškrtáváním“ 

statků s dlouhodobě neuspokojivým naplňováním doporučení Výboru, není státy 

z převážně diplomatických důvodů sdílena. Agenda světového dědictví je k dnešnímu 

dni tak vysoká, že Výbor jen špatně stíhá veškeré její body zařazené na program 

jednání. To již vedlo i k úvahám o zvýšení počtu pravidelných zasedání Výboru na 

2 ročně. Tento návrh byl zatím odmítnut, neboť dvojí zasedání znamená duplicity 

v organizační přípravě a přineslo by to nové náklady na administrativu, cestovní 

náklady delegátů, apod.
95

 Spolu s omezením agendy Výboru světového dědictví bylo 

také Centrum světového dědictví a poradní orgány požádány, aby udržovaly 

administrativní poplatky na co nejnižší úrovni a efektivněji využívaly finanční 

prostředky, které jim byly alokovány.
96

 V této souvislosti dochází k průběžnému 

snižování počtu stálých zaměstnanců Centra světového dědictví.  

V roce 2014 skončil Fond světového dědictví s rezervou 630 325 USD, čímž 

se vzhledem k požadavku na alokování alespoň 1 milionu USD jako pohotovostní 

rezervy, prakticky dostal do záporných čísel. Tento stav byl způsoben pozdními 

platbami smluvních států, se kterými se Fond světového dědictví dlouhodobě potýká. 

Smluvní státy jsou vyzývány, aby příspěvky hradily do 31. ledna daného roku, 

a to jednou za dva roky, ale z průzkumu Centra světového dědictví v roce 2015 vyplývá, 

že v mnoha případech jsou placeny mnohem později (viz tabulka 2). „Polovina 

smluvních států (96) přispěla v průběhu prvních šesti měsíců daného roku v celkové výši 

1 469 836 USD...Nicméně tento stav neumožňuje plynulou realizaci programu, 

a to z toho důvodu, že přijaté příspěvky představují méně než 30% plánovaných výdajů 

na dané dvouletí. Graf ukazuje, že výrazná část příspěvků je do Fondu zaplacena 

až v srpnu, což je poměrně pozdě pro termíny implementace programů. Proto je zásadní 

získat příspěvky co nejdříve je to možné.“
97
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Tabulka 2 - měsíční přehled přijatých příspěvků do Fondu světového dědictví v roce 2014. Zdroj: 

WHC-15/39.COM/15, 11 

 

V důsledku stále vyšších nároků na plnění základních funkcí Fondu světového 

dědictví z jeho rozpočtu, byly v roce 2016 zastaveny některé tematické programy 

a dlouhodobé studie a byla tím ovlivněna i práce poradních orgánů a Centra světového 

dědictví, které opět snížilo stavy svých zaměstnanců.  

Lze konstatovat, že udržitelnost Fondu světového dědictví se v posledních pár letech 

stala hlavním tématem a Výbor i Centrum světového dědictví se stále větší razancí 

upozorňují na krizi, ve které se Fond nachází. Téma nedostatku finančních prostředků 

se tak v posledních letech pravidelně otevírá během jednání Výboru i mimo 

rozpočtovou agendu, smluvní státy jsou pravidelně vyzývány běžnou korespondenční 

cestou k podpoře Fondu a Centrem je pomocí dotazníků zjišťována ochota smluvních 

států (případně i jednotlivých site managerů
98

) k dobrovolné podpoře Fondu světového 

dědictví. Paralelně s tím se Centrum světového dědictví snaží nalézt nové cesty, 

jak naplňování Úmluvy financovat. Například žádostí o navýšení rozpočtu Úmluvy 

ze strany Výkonné rady a Generální konference UNESCO, partnerstvím se soukromými 

subjekty a individuálními dárci skrze strategii PACT, která má za cíl rozvíjet spolupráci 

a partnerství se soukromým sektorem převážně za účelem získání finančních 

prostředků
99

 a dalšími cestami. V rámci každoročního jednání Výboru (i v mezidobí) 

v posledních letech zasedá otevřená pracovní skupina, která má za cíl vyřešit problémy 

s udržitelností Fondu světového dědictví.
100

  

 

Zásadní problém v otázce udržitelnosti Fondu světového dědictví lze spatřovat 

v tom, že stále nebylo rozhodnuto o systému navýšení příspěvků do Fondu světového 

dědictví a smluvním státům je pouze doporučováno, aby nad rámec povinného přispěly 

dobrovolným příspěvkem. Na druhou stranu musíme vzít v potaz, že Úmluva o ochraně 

světového dědictví nemá nastaven žádný systém sankcí. Ty by však ani nebyly v duchu 

Úmluvy. Centrum světového dědictví se tak musí spolehnout na dobrou vůli ze strany 

smluvních států, která není v otázce zvýšení příspěvků tak vysoká, jako v případě zápisů 
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online Consultation Survey http://whc.unesco.org/en/world-heritage-fund/, vyhledáno dne 
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nových statků na Seznam světového dědictví. Z předložených faktů vyplývá, 

že se smluvní státy Úmluvy musí připravit na zvýšení příspěvků do Fondu světového 

dědictví nebo jiné formy poměrného zvýšení plateb (například ve vazbě na počty 

zapsaných statků nebo řešených kauz), protože pokud tyto prostředky nebudou 

navýšeny, nebude možné Úmluvu naplňovat v jejím současném duchu a rozsahu. 

Smluvní státy však v některých případech nepokrytě dávají najevo, že jejich vlády 

žádné „dobrovolně povinné“ příspěvky neschválí. 

V tomto kontextu ale nesmíme zapomínat na snahy Centra světového dědictví 

v rámci iniciativy PACT, která postupně zlepšuje svůj fundraising. Zároveň 

lze pravděpodobně stále najít možnosti, kde ušetřit za administrativu Úmluvy, 

a to například na simultánním tlumočení jednání Výboru i Valného shromáždění 

do šesti schválených jazyků organizace UNESCO, které jsou finančně velice náročné. 

Snaha nalézt finanční prostředky jinde, než u smluvních států se promítla 

i ve výsledcích ad-hoc pracovní skupiny z roku 2016, kdy bylo navrženo vyvinout ještě 

větší tlak na Výkonnou radu a Generální konferenci UNESCO, která by do rozpočtu 

Úmluvy o ochraně světového dědictví měla přinést větší množství finančních 

prostředků. Ad-hoc pracovní skupina tento požadavek odůvodňuje tím, že Úmluva o 

ochraně světového dědictví je nejznámější úmluvou s obecně respektovanou agendou a 

stala se tak „vlajkovou lodí“ organizace UNESCO. Dále bylo ad-hoc pracovní skupinou 

navrženo revidovat fundraisingovou strategii Fondu a vytvořit tzv. Fórum donorů, kde 

by byly zastoupeny smluvní státy a další organizace, které mohou mobilizovat granty, 

dotace a lidské zdroje a účinně je převést potřebným státům či statkům.
101

  

 

Vezmeme-li v potaz, že je text Úmluvy o ochraně světového dědictví prakticky 

nezměnitelný (nový text Úmluvy by musely přijmout všechny smluvní státy, což je při 

počtu 193 smluvních států, a navíc v otázce zvyšování příspěvků jen obtížně 

realizovatelné), nemá Výbor světového dědictví moc prostoru na zvyšování povinného 

příspěvku a musí respektovat nastavené pravidlo povinného příspěvku ve výši 1 % 

příspěvku do řádného rozpočtu organizaci UNESCO jedenkrát za dva roky. Nejde-li 

tedy zvýšit povinný příspěvek, musí Výbor a Centrum světového dědictví hledat jiné 

cesty, kde získat finanční prostředky do Fondu světového dědictví. Jednou z variant, 

jak snížit výdaje Fondu je zpoplatnění konkrétní činnosti, kterou vykonávají poradní 

orgány nebo Centrum světového dědictví. V současné době je tento model aplikován 

na tzv. upstream proces (viz kapitola 7), kdy stát platí za služby poradních orgánů 

v průběhu přípravy nominační dokumentace. Podobný systém by se do budoucna mohl 

např. vztahovat i na posuzování nových nominací s tím, že by se nastavila konkrétní 

pravidla, za jakých by stát za toto posouzení platit nemusel, případně by byla 

v objektivních důvodech tato částka hrazena z Fondu, a to na základě žádosti smluvního 

státu. Pravidla pro placení za posouzení nominací by mohla vycházet z pravidel 

nastavených pro předkládání nominací (viz článek 61 operačních směrnic). V otázce 

zvýšení příjmů Fondu by měl Výbor světového dědictví maximálně podporovat 

Centrum světového dědictví ve fundraisingu a nalézání finančních zdrojů prostřednictví 
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5. Globální strategie pro dosažení vyváženého, 

representativního a věrohodného Seznamu světového 

dědictví 

 

5.1. Důvody k přijetí Globální strategie a její raný vývoj 

Seznam světového dědictví byl v prvních letech naplňování Úmluvy stavěn výhradně 

na nejznámějších monumentálních architektonických památkách a historických místech 

s významnou slohovou architekturou. I přes obecný název Úmluvy a obecnou definici 

dědictví, byla její hlavní myšlenka – zachovat kulturní a přírodní dědictví – z velké míry 

ovlivněna prvotním záměrem zachovat nejcennější architektonické a přírodní dědictví. 

Zároveň byl při sestavování Seznamu světového dědictví podceněn fakt, 

že se intenzivně vyvíjely nejen vědecké znalosti, ale i subjektivní a regionální postoje 

k pojmu světového dědictví, k hodnocení toho, co má skutečně nadregionální význam 

a spolu s tím i vnímání a pochopení dějin. „V důsledku stoupající geografické 

i tematické disproporce Seznamu světového dědictví byly na konci 90. let 20. století 

a na začátku 21. století Výborem a Valným shromážděním smluvních států Úmluvy 

přijaty strategické dokumenty, jejichž cílem je, aby Seznam, na němž začalo neúměrně 

převažovat především evropské kulturní dědictví, byl geopoliticky i kulturněhistoricky 

lépe vyvážen a obsahoval skutečně vynikající příklady všeho, co lidstvo a příroda 

vytvořily ve všech částech světa. S tímto cílem vznikla Globální strategie pro dosažení 

vyváženého representativního a věrohodného seznamu světového dědictví,“
102

 která 

byla přijata během 18. zasedání Výboru světového dědictví v roce 1994. K pochopení 

vývoje po přijetí Globální strategie v posledních několika letech, je nutné stručně 

připomenout přístup k vyváženému, reprezentativnímu a věrohodnému Seznamu 

světového dědictví od počátku snah o dosažení tohoto stavu.  

Jako hlavní zdroje nevyváženosti Seznamu světového dědictví identifikovaly 

organizace Úmluvy v prvotním podkladu pro Globální strategii vysoké zastoupení 

statků na území Evropy a Severní Ameriky
103

 na úkor zbytku světa; zvláště analýza 

ICOMOS upozornila na vysoké zastoupení historických jader měst a sakrálních statků 

na úkor ostatních typů statků; vysoké zastoupení křesťanských památek na úkor 

monumentů jiných náboženství a kulturně-náboženských tradic; prokázáno bylo 

i vysoké zastoupení některých historických period na úkor jiných historických period 

(např. prehistorie a 20. století) a vysoké zastoupení „elitní“ architektury na úkor lidové 

a tradiční architektury. V neposlední řadě došlo kvůli zjednodušování definování hodnot 

k velkým rozdílům mezi kulturními a přírodními statky a paradoxně i k opomenutí 

takových statků, které jsou charakteristické jako kulturní krajina.
104

 Současně s těmito 

poznatky byl organizací ICOMOS předložen typový seznam statků, které mají vysoký 

potenciál na vyvážení výše zmíněných rozdílů, resp. byly definovány okruhy nominací 

k překlenutí tematických mezer. K těmto typům statků paří například nemovité dědictví, 

které nese prvky stále žijících kultur a etnografické, kulturní a archeologické krajiny. 

Ve světle tohoto výzkumu byly mezi málo zastoupenými statky na Seznamu zohledněny 

hlavně široké antropologické souvislosti, jako například pohyb obyvatel (migrace, 
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kočování), typy lidského osídlení a způsoby obživy, technologický vývoj, lidská 

interakce s okolím, kulturní soužití jednotlivých skupin jejich spiritualita a tvůrčí 

vyjádření.
105

 

Vedle identifikace a charakterizování potenciálu pro další nominace k zápisu 

do Seznamu světového dědictví muselo v prvních letech od přijetí Globální strategie 

nutně dojít i ke změnám v definici výjimečné světové hodnoty a operačních směrnicích. 

Zároveň byl nastaven systém periodického monitoringu světového dědictví. Pro lepší 

plánování i transparentnost záměrů států byl položen důraz na vytváření národních 

indikativních seznamů. Na 26. zasedání Výboru světového dědictví v roce 2002 byla 

přijata strategie 4C v podobě Budapešťské deklarace (detailně dále v kapitole 5.2).
106

 

V průběhu let pak byly posilovány další principy naplňování Úmluvy vedoucí 

k dosažení vyváženého, representativního a věrohodného Seznamu světového 

dědictví
107

.  

Důležitým závěrem aplikace prvních patnácti let Globální strategie (1994-2009) byl 

zvýšený nárůst zápisů na Seznam světového dědictví ve všech regionálních oblastech 

Úmluvy.  Organizace IUCN dokonce shledala, že zastoupení tzv. smíšených lokalit 

v roce 2004 pokrylo téměř všechny oblasti a lokality na světě. Zvýšil se také počet 

předložených indikativních seznamů a počet států s alespoň jednou zapsanou památkou 

na Seznamu.
108

 Zásadním způsobem se zlepšilo obecné znění kritérií, na základě, 

kterých je při nominaci formulována definice výjimečné světové hodnoty tak, 

aby reflektovala široké spektrum světového kulturního a přírodních dědictví. Došlo také 

ke změně pojetí kritérií pro zápis statku na Seznam z původních šesti kritérií 

„kulturních“ a čtyř kritérií „přírodních“ na jednu sadu deseti kritérií, která obsahuje 

kulturní i přírodní aspekty a umožňuje tak lepší prostupnost statků (např. kulturních 

krajin). Zároveň ale bylo přes všechny snahy o geopolitickou vyváženost potvrzeno, 

že statky Seznamu světového dědictví stále nejsou na světě rozloženy rovnoměrně 

a že některé státy nejsou schopny poskytnou dostatečnou technickou, odbornou 

či finanční kapacitu nutnou pro identifikaci výjimečné světové hodnoty a případné 

předložení nominace na Seznam světového dědictví.
109

 Pro tyto případy se ustanovil 

v roce 2005 Fond afrického světového dědictví, který pomohl ke zvýšení zápisů statků 

této oblasti na Seznam a vytvoření indikativních seznamů. Program podpory 

Tichomořské oblasti s názvem Pacific 2009 měl za úkol připojit k Úmluvě všechny 

tichomořské státy
110

, kterých je celkem 15.   V roce 2017 je signatářem Úmluvy celkem 

13 tichomořských států.
111

 

 I přesto, že výše zmíněné výsledky působí spíše pozitivně, uvědomil si Výbor 

světového dědictví na základě analýz Seznamu světového dědictví organizacemi 
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kultury, 

      https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/sv_t-_d_dictv__-
_obecn__budape__sk__deklarace_o_sv_tov_m_d_dictv__1_-2053.doc, vyhledáno dne 16. 

března 2017). 
107

 Pro tuto práci není zásadní detailně rozvíjet závěry z roku 2004. Vybraná témata jsou rozveden 

na následujících stránkách této práce a detailně jsou rozvedena v ČERNÁ 2013. 
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ICOMOS a IUCN v roce 2004, že i když byla přijata jistá opatření a vzrůstá počet 

členských států a jimi navrhovaných indikativních seznamů, nevedou ani tyto kroky 

k vyšší representativnosti, vyváženosti a důvěryhodnosti Seznamu světového 

dědictví.
112

 

 

5.2. Nezávislý audit naplňování Globální strategie a naplňování jeho 

doporučení 

V souvislosti s blížícím se 40. výročím založení Úmluvy o ochraně světového 

dědictví (2012) a zároveň rychlému přibližování se k pomyslné hranici 1000 zapsaných 

statků na Seznamu světového dědictví
113

 si Výbor uvědomil, že s průměrným 

přírůstkem      20-25 statků ročně by mohlo být na Seznamu např. již v roce 2030 

zapsáno 1500 statků a v roce 2045, který se ponese v duchu oslav stého výročí založení 

organizace UNESCO, by mohlo být zapsáno až 2000 statků
114

. Vidina neustálého 

rozšiřování Seznamu světového dědictví a fakt, že Globální strategie nebyla za prvních 

10 let posouzena žádným nezávislým subjektem, vedla k žádosti Valného shromáždění 

(v roce 2009) k vypracování nezávislého auditu naplňování Globální strategie a 

iniciativy PACT za období 1994-2011. Výsledek byl představen na 18. zasedání 

Valného shromáždění v roce 2011. Nezávislý audit nově poukázal na nešvary (viz dále), 

které zjevně nikdo ze zainteresovaných neviděl nebo nebyl ochoten připustit.  Externí 

audit v této souvislosti představil řadu doporučení, jak zefektivnit naplňování Globální 

strategie. Valné shromáždění ještě v témže roce rozhodlo o založení otevřené pracovní 

skupiny, která se měla věnovat výsledkům externího auditu a implementaci jeho 

doporučení. Pracovní skupina připravila plán realizace doporučení připravených 

externím auditem (implementation plan), který představila na 36. zasedání Výboru 

v roce 2012.
115

  

Závěry nezávislého auditu se dají rozdělit do pěti kategorií, které se postupně týkají 

obecných závěrů, finančních otázek, vyváženosti, reprezentativnosti a věrohodnosti 

Seznamu. Mezi obecné závěry patří zjištění, že paradoxně doposud nebyla Výborem 

definována základní myšlenka Globální strategie, tedy co je myšleno vyváženým, 

representativním a věrohodným Seznamem světového dědictví.
116

 I když bylo toto téma 

zařazeno mezi vysoké priority, nebylo pracovní skupinou navrženo žádné konkrétní 

opatření, které by směřovalo k lepšímu definování pojmů vyvážený, representativní 

a věrohodný Seznam světového dědictví. Celková myšlenka tedy chybí, ale jednotlivá 

opatření, která byla přijata, směřují k lepšímu pochopení těchto pojmů. Jedním 

ze zásadních dokumentů pro naplňování cílů Globální strategie (a tedy i snahy 

o vyvážený, representativní a věrohodný Seznam) je tzv. Budapešťská deklarace 

o světovém dědictví (Budapešť, 2002). Tuto deklaraci, která vznikla u příležitosti 

30. výročí vzniku Úmluvy, přijaly všechny členské státy a součástí deklarace je i výzva 

státům, které Úmluvu ještě nepodepsaly, aby tak učinily, jakmile to bude možné.  Mimo 

výzvy k podepsání Úmluvy je součástí Budapešťské deklarace i výzva k vytvoření 

indikativních seznamů, udržení rovnováhy mezi uchováním statků a rozvojem daných 

                                                 
112

 ČERNÁ 2013, 29 
113

 Tato hranice byla překročena v roce 2015 během 39. zasedání Výboru světového dědictví 

v Bonnu 
114

 Vysoký počet statků zapsaných na Seznamu není obecně žádoucí, protože se pak ztrácí 

výjimečnost konkrétního statku v rámci mnoha dalších „podobných“. Nezanedbatelným 

dopadem je i to, že podstatně narůstají pracovní nároky na Centrum a poradní orgány a nároky 
na finanční prostředky Fondu (viz kapitola 4). 

115
 Dokument WHC-13/19GA/9, 1-14 a Dokument WHC-11/18.GA/8 

116
 WHC-11/18.GA/8, 3 



 

37 

lokalit a spolupráci na poli ochrany světového dědictví. Novinku, kterou Budapešťská 

deklarace ustavuje, je strategický plán 4C, který byl na 31. zasedání Výboru rozšířen 

ještě o jedno C a vznikl tak plán, který je dnes běžně známý jako 5C.
117

 Cílem tohoto 

plánu je dosáhnout věrohodnosti Seznamu (credibility), vyšší efektivity budování 

schopností a dovedností (capacity building), zvýšení úlohy místních obyvatel 

(communities – více viz kapitola 8), zlepšení komunikace v rámci Úmluvy 

(communication) a zlepšení péče o zachování statků (conservation). Ratifikace Úmluvy 

novými státy, vytvoření a komparace indikativních seznamů a strategie „5C“ se tak 

pro celé společenství Úmluvy staly nosným pilířem pro naplňování cílů Globální 

strategie.  

S otázkou přesného obsahu pojmů vyvážený, representativní a věrohodný Seznam 

je spojena i otázka vyhodnocování naplňování těchto cílů. I přes to, že jsou výsledky 

Globální strategie prezentovány na každém zasedání, audit zjistil, že toto vyhodnocení 

je založeno na neadekvátním mechanismu, který stojí na sérii zjednodušených 

statistických tabulek o počtech statků v daných regionech. Tento neadekvátní systém 

pak dle externího auditu přispívá k více politickému přístupu ke světovému dědictví. 

Audit proto doporučil ustanovit kritéria a indikátory monitoringu pro Globální strategii 

a s tím spojené naplňování Úmluvy o ochraně světového dědictví. Tyto indikátory mají 

ukázat nejen do jak míry je Seznam vyvážený, reprezentativní a věrohodný, ale také 

podpořit funkci Seznamu jako nástroje pro zachování světového dědictví.
118

 Pravidla 

vyhodnocování fungování Globální strategie měla být doporučením pracovní skupiny 

nastavena v rámci Strategického akčního plánu pro naplňování Úmluvy na roky     

2012-2022, na tuto akci však nebyly nalezeny finanční prostředky. Dalším 

neuskutečněným doporučením pracovní skupiny bylo vytvoření Globální konzervační 

studie (global conservation strategy). Byl však alespoň zahájen proces formálního 

sjednocení definování výjimečné světové hodnoty, pro které byly statky na Seznam 

zapsány a státy byly vyzvány k předkládání tzv. retrospektivního prohlášení výjimečné 

světové hodnoty (RSOUV).
119

 

 

5.3. Vyvážený Seznam světového dědictví 

Externí audit zcela jasně vyhodnotil pozitivní přínos Globální strategie 

ke zlepšení vyváženosti Seznamu světového dědictví ratifikováním Úmluvy novými 

smluvními státy. Dále pozitivně vyhodnotil, že se zvýšil počet států, které předložily 

indikativní seznam a zvýšil se počet států, které mají na Seznamu zapsaný alespoň jeden 

statek. Audit také potvrdil vliv Globální strategie na zvýšení zápisů málo zastoupených 

typů statků jako je např. kulturní krajina, skalní umění, lidová architektura, průmyslové 

dědictví a dědictví 20. století, stejně tak jako statků z období prehistorie a dalších. 

Bylo zároveň konstatováno, že ke zvýšení zápisů těchto typů statků došlo díky úpravě 

znění kritérií I a III. Kritérium I se více rozvolnilo a umožnilo vedle estetického 

hlediska obsáhnout i technické hledisko a kritérium III bylo rozšířeno o dosud žijící 

kultury.
120

 Po porovnání zastoupení statků světového dědictví v rámci jednotlivých 

regionů však z auditu vyplynula alarmující zpráva, že zatímco asijsko-tichomořský 
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region a region Latinské Ameriky a Karibiku si procentuálně polepšily, tak přes všechna 

opatření africký region klesl v celkovém zastoupení statků na Seznamu z původních 

10 % na 8,5 % a arabský region z 10% na 7%.
121

 

Z hlediska přírodního dědictví došlo k zásadnímu pokroku v předkládání formulářů 

pro zápis těchto statků na indikativní seznam
122

. Problém je však spatřován v tom, 

že poté už nedochází k předkládání nominací přírodních statků Výboru světového 

dědictví ke schválení. Důvodem je, že zápis lokality na Seznam znemožňuje rozvoj 

průmyslu v dané lokalitě a zastavuje těžbu nerostných surovin, dřeva, ropy a výstavbu 

přehrad a nové infrastruktury. Těmto aktivitám je v mnoha smluvních státech dávána 

přednost před ochranou dané lokality a zápisem na Seznam. Externí audit 

s problematikou nevyváženosti počtu statků kulturního a přírodního dědictví spojuje 

také fakt, že je běžným trendem ustanovení národních focal pointů z kulturního nebo 

vzdělávacího prostředí. Experti na přírodní dědictví tak nejsou dostatečně vtaženi 

do agendy světového dědictví. Jako velmi sporné pro posílení tematické vyváženosti 

Seznamu světového dědictví bylo z hlediska externího auditu vyhodnoceno rozhodnutí 

Výboru světového dědictví z roku 2007, které upravilo zásadní rozhodnutí z Cairns-

Suzhou, které umožnilo předkládání 2 nominací k zápisu na Seznam ročně 

s podmínkou, že alespoň jeden statek musí mít přírodní povahu. Rozhodnutí Výboru 

z roku 2007 zrušilo podmínku předkládání alespoň jednoho z dvou nominovaných 

statků z přírodní oblasti a umožnilo předkládat 2 nominace ročně bezpodmínečně
123

. 

Ztratila se tím jasná podpora předkládání nominací přírodního charakteru a došlo 

k rapidnímu propadu v předkládání těchto nominací. Audit v tomto kontextu dále 

poukázal na nedostatečné zastoupení expertů z oblasti ochrany přírodního dědictví mezi 

jednotlivými delegacemi, ve Výboru a Centru světového dědictví a vidí cestu k podpoře 

předkládání přírodních nominací v lepší přímé účasti odborníků na přírodní dědictví 

v naplňování Úmluvy.
124

 Pracovní skupina se v této otázce zabývala pouze posílením 

odborníků na přírodní dědictví v řadách Centra světového dědictví. Výsledkem diskuse 

však bylo konstatování, že na přijetí více odborníků na toto téma do řad Centra 

světového dědictví nejsou finanční prostředky.
125

 

Dalším doporučením k posílení rovnoměrného zastoupení statků na Seznamu 

světového dědictví a vyšší efektivity předkládání realistických, potenciálně úspěšných 

nominací byla představa důsledné analýzy indikativních seznamů poradními orgány. 

K tomu však nebyly nalezeny finanční prostředky. Stejně tak nebyly nalezeny finanční 

prostředky k aktualizaci studie z roku 1994, která definuje mezery v Seznamu 

světového dědictví. Výbor světového dědictví tak nedisponuje aktuálním průzkumem 

a vychází stále z více než 20 let starých dat. Posunem ve věci příprav indikativních 

seznamů bylo uspořádání workshopů pro africký a karibský region, jejichž výsledkem 

byl mimo jiné vznik obecného manuálu na přípravu nominačních dokumentací, který 

je metodicky dobrým nástrojem pro všechny, kdo s přípravou dokumentů nemají velké 

zkušenosti.
126

  

Indikativní seznamy, které státy v posledních desetiletích připravily, se tak jeví jako 

nástroj s velkým potenciálem pro vyvážený, representativní a věrohodný Seznam 

světového dědictví, ale zároveň nebyl naplněn cíl, s jakým jsou veřejně prezentovány. 
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Centrum světového dědictví a poradní organizace se potýkají s nedostatkem finančních 

prostředků, které by umožnily tento nástroj využívat a eliminovat zbytečné nominace 

nebo doporučit vhodné tematické série. Indikativní seznam tak spíše pomáhá národním 

nominačním strategiím a stal se nepominutelným nástrojem při formulaci 

komparativních analýz.  

 

5.4. Reprezentativní Seznam světového dědictví: Seznam světového 

dědictví jako nástroj pro zachování výjimečné světové hodnoty 

Reprezentativní Seznam světového dědictví je takový seznam, který obsahuje 

reprezentativní vzorek statků světového dědictví, které jsou v dobrém nebo udržitelném 

stavu zachování. Reprezentativní stránka Seznamu se tedy vztahuje primárně 

ke snahám o zachování a péči o statky světového dědictví. Zachování hodnot světového 

dědictví a jeho ochrana se (po letech extenzívního početního nárůstu Seznamu) 

postupně stala jedním z nejdůležitějších témat Úmluvy o ochraně světového dědictví a 

závěry auditu Globální strategie tuto pozici ještě posílily. Vedle několika akcí, které 

byly přijaty na podporu tohoto tématu, a které jsou detailněji popsány níže, jsou 

například smluvní státy opakovaně upozorňovány na článek 172 operačních směrnic, 

který vyzývá smluvní státy, aby informovaly Výbor světového dědictví „o svých 

úmyslech podniknout nebo schválit v oblasti chráněné Úmluvou podstatné rekonstrukce 

nebo novou výstavbu, která by mohla změnit výjimečnou světovou hodnotu statku.“
127

 

Tento nástroj umožňuje Centru a poradním orgánům reagovat ještě před zásahem do 

hodnot daného statku. Je to i hlavní nástroj, který doporučuje využívat externí audit, a 

který umožňuje proaktivní monitoring ze strany poradních orgánů dříve, než dojde 

k narušení hodnot, pro něž byl statek na Seznam zapsán. K předcházení negativních 

zásahů do hodnot světového dědictví bylo externím auditem dále doporučeno 

dostatečně propagovat ukázkové postupy (best practices) v péči o zachování světového 

dědictví.
128

 Toto doporučení již bylo reflektováno aktivitou Centra světového dědictví, 

které vyzvalo státy k dodání příkladů a přispělo k prezentaci těch nejlepších postupů 

zveřejněním na webu Centra světového dědictví. Získané příklady byly využity 

i pro speciální číslo vydání World Heritage Review (č. 67 vydané v květnu 2013) 

a publikace World Heritage: Benefits Beyond Borders.
129

 

Dalším nástrojem, který využívá Seznam světového dědictví jako prostředku 

pro zachování statků světového dědictví, je Seznam světového dědictví v ohrožení, 

jehož účinnější užívání doporučil i externí audit a pracovní skupina. I když je Seznam 

světového dědictví v ohrožení důležitým nástrojem, který umožňuje okamžité akce 

k zachování hodnot světového dědictví, které jsou přímo ohroženy, smluvní státy trvale 

vnímají umístění statku na tento seznam jako sankci či mezinárodní ostudu. 

Centrem a poradními orgány je proto v posledních několika letech aktivně 

vysvětlováno, že Seznam světového dědictví v ohrožení nemá být vnímán negativně.
130

 

Využívání Seznamu světového dědictví v ohrožení bude detailněji rozebráno 

v samostatné kapitole této práce. 

Zachování světového dědictví je obecně podporováno důrazem na význam článku 

4 a 5 Úmluvy, který ukládá primární péči o zachování světového dědictví ze strany 

státu, na jehož území se statek nachází. K tomuto tématu byl Centrem ve spolupráci 

s poradními orgány vytvořen seznam doporučení, jak o statky pečovat, která jsou 
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shrnuta v manuálech zveřejněných na webu Centra světového dědictví. Tři manuály 

zaměřené na správu kulturních statků, přírodních statků a ohrožených statků jsou volně 

ke stažení a většinou byly přeloženy do všech šesti jednacích jazyků Úmluvy.
131

 

Čtvrtým manuálem je návod na přípravu nominační dokumentace k zápisu statku 

na Seznam světového dědictví
132

, na který bylo upozorněno výše.  

V souvislosti s funkcí Seznamu jako nástroje pro zachování světového dědictví bylo 

externím auditem také doporučeno další posílení významu monitoringu stavu statků 

světového dědictví.
133

 K tomu bude určen 3. cyklus periodického reportingu na období 

2017–2023. Roky 2015–2017 jsou určeny k reflexi předchozího cyklu a v současné 

době probíhá v úzké spolupráci mezi Centrem světového dědictví a smluvními státy 

jeho vyhodnocování a formulování opatření, jež napomohou zlepšení péče o statky 

světového dědictví v dalších letech i k vylepšování vlastních postupů pro následující 

globální periodický reporting.
134

 

 

5.5. Věrohodnost Seznamu světového dědictví: Snahy o depolitizaci 

rozhodování Výboru světového dědictví 

V rámci auditu se také posuzovala věrohodnost Seznamu, která je z pohledu auditorů 

nejvíce ohrožována rozhodnutími ovlivněnými politickými aspekty, spíše 

než odbornými vědeckými doporučeními
135

. S politicky ovlivněnými zápisy na Seznam 

světového dědictví je spojen zejména nešvar zápisu statků, které v době zápisu 

nesplňovaly některé z povinných náležitostí jako například, že nebyly dostatečně 

nastaveny systémy na jejich správu (management plany) nebo plnohodnotnou ochranu. 

V takových případech byl často statek zapsán s požadavkem tyto nedostatky napravit, 

ty však nebyly často několik let splněny a statek se potýkal s problémy v udržitelnosti. 

Možnost předložit nominace bez všech povinných náležitostí byla přímo zakotvena 

v operačních směrnicích, které dovolovaly „za určitých okolností“ zápis statku 

na Seznam i bez nich. Tyto situace se týkaly zejména nominací z málo zastoupených 

regionů, takže zdánlivá podpora zlepšení regionální nevyváženosti byla docílena 

za cenu nedůslednosti v požadavcích, jež by zkušenějším zemím (tedy těch, které mají 

více úspěšných nominací), nebyly tolerovány. Článek 115 operačních směrnic, který 

tento postup umožňoval, je k dnešku vypuštěn a není dále možné předložit nominaci 

bez všech náležitostí.
136

  To samé platí pro zápisy statků s provizorním prohlášením 

výjimečné světové hodnoty. Výbor byl pracovní skupinou vyzván, aby takové zápisy 

již neumožňoval a na zápisech z posledních let je vidět, že se Výbor tímto doporučením 

řídí. Souvisí s tím i vyšší podíl rozhodnutí ve smyslu odložení nominace (referral) nebo 

jejího odložení s doporučením výrazného dopracování nebo přepracování (deferral).
137

  

S politicky ovlivněnými zápisy a projednáváním kauz statků již zapsaných souvisí 

i nedávná úprava jednacího řádu Výboru, který byl upraven tak, aby umožňoval 

smluvnímu státu vyjádřit se ke statku nacházejícímu se na jeho území, pouze pokud 
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bude vyzván přímo předsedou Výboru, a to pouze ve smyslu odpovědi na otázky 

či doplnění informací. Dotčený smluvní stát při výzvě na podání komentáře 

už ale nemůže obhajovat své postupy a opatření vůči statku (více viz. kapitola 3.1). Tím 

se zásadně omezila možnost států zasahovat do diskuse či jinak ovlivňovat rozhodování 

Výboru, které se ho přímo týká, a to ať už je anebo není členem Výboru. Opatření také 

zásadním způsobem redukovala možnosti lobby vůči členům Výboru, zejména domluvu 

o tom, že bude zástupce dotčeného státu k rozpravě přizván libovolným zástupcem 

Výboru. Jednacím řádem však stále nebylo definitivně zakázáno předkládání nových 

nominací těmi státy, které jsou aktuálně členy Výboru. Valné shromáždění na svém 

19. zasedání a Výbor na svém 39. zasedání nicméně silně podpořil myšlenku, že státy, 

které jsou aktuálně členem Výboru, nemají předkládat nominace až na ty, které nemají 

ani jeden zapsaný statek
138

 (s mírným odstupem lze říci, že toto doporučení 

je členskými státy Výboru respektováno). Na druhou stranu tato změna nedokáže 

postihnout politické rozhodování, jež je důsledkem ovlivňování ostatních členů Výboru, 

aby hlasovali či obhajovali předloženou nominaci. Na zasedání Výboru světového 

dědictví v roce 2016 bylo na takové chování zástupců některých států důrazně 

upozorněno, a to nejen ze strany poradních orgánů a Centra světového dědictví, 

ale i samotnými členy Výboru. Nebylo ovšem možné ihned přijmout žádné opatření, 

které by takovému jednání zabraňovalo. Z opakovaného vystoupení na tomto Výboru 

však šlo vysledovat, že se politické rozhodování již stalo „trnem v oku“ více smluvních 

států Úmluvy a začíná se stávat důležitým tématem, na které bude nutné v blízké 

budoucnosti reagovat.  

Jednou z cest k odpolitizování rozhodování Výboru světového dědictví může 

být i důsledné naplnění jednoho ze závěrů externího auditu, který doporučuje nadřadit 

oborný názor názorům politickým. Závěr auditu dále doporučuje, aby hlavní roli 

v delegaci státu, který je členem Výboru, měl expert na otázky kulturního nebo 

přírodního dědictví se znalostmi široké tématiky Úmluvy o ochraně světového dědictví. 

Pracovní skupina v této souvislosti důrazně upozornila, že jde o naplňování 

již existujících nástrojů, které zajišťují účast expertů na jednání Výboru, a kterými jsou 

článek 9.3 Úmluvy a bod 5.2 jednacího řádu Výboru.
139

 

 

5.6. Finanční otázky spojené s naplňováním Globální strategie 

Jak již bylo naznačeno v předchozích odstavcích i předchozí kapitole, naplňování 

Úmluvy o ochraně světového dědictví se po rozpočtové stránce nalézá v krizi. Externí 

audit se otázce financování také věnoval a indikoval několik míst, kde je možné ušetřit 

finanční prostředky Fondu světového dědictví na to, aby mohly být jinde navýšeny. 

Ze závěrů auditu například vyplynulo, že pouze 28 % (45 ze 185) nominací, které 

využily finanční pomoci z fondu určeného na přípravu nominačních dokumentací 

(Preparatory Assistance) bylo nakonec zapsáno na Seznam světového dědictví. V reakci 

na toto zjištění externí audit navrhl zvážit přesunutí priorit z přípravné asistence 

smluvním státům k podpoře ochrany a správy již zapsaných statků a vyšší edukaci 

v této oblasti. V reakci na toto doporučení byl během 36. zasedání Výboru změněn 

článek 235 operačních směrnic, který určuje priority v oblasti podpory statků zapsaných 

na Seznamu. Nově byla dána přednost pomoci se správou statku a jeho zachováním 

před pomocí s přípravou (nominací a kurzů). Reálně se v článku 235 operačních 

směrnic změnilo řazení priorit a pomoc se správou a zachováním statku byla 
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vyzdvižena nad pomoc s přípravou.
140

 Rozpočtová pracovní skupina zároveň pracuje na 

posílení rozpočtu Fondu v oblasti pomoci se správou statku a jeho zachování.
141

 Je 

důležité zdůraznit, že pomoc s přípravou nebyla zcela vyloučena, ale je primárně 

udělována státům, které nemají ani jeden zapsaný statek na Seznamu světového 

dědictví.
142

 

Externí audit dále doporučil zefektivnit komunikaci mezi Centrem světového 

dědictví a poradními orgány, cílem je ušetřit finanční prostředky. Rozhodnutím 

36. a 37. Výboru byly sníženy výjezdy společných monitorovacích misí na nezbytné 

minimum a bylo doporučeno, aby maximální množství komunikace bylo vedeno 

elektronicky z důvodu úspory vysokých nákladů na cestovném. 

 

5.7. Vyhodnocení naplňování Globální strategie 

Z výše předloženého rozboru vyplývá, že zadání externího auditu bylo 

pro naplňování Globální strategie zcela zásadní. Stejně významná je skutečnost, 

že se mezinárodní společenství zabývající se naplňováním Úmluvy o ochraně světového 

dědictví (Výbor, Centrum světového dědictví, Valné shromáždění, smluvní státy 

i poradní orgány) závěrům z této studie pečlivě věnovalo. Lze říci, že mezinárodní 

společenství velice rychle reagovalo na závěry externího auditu a snažilo se naplnit 

maximální množství doporučení, která byla auditem předložena. Bohužel i do této 

tematiky se promítl nedostatek finančních prostředků na naplňování Úmluvy o ochraně 

světového dědictví, a tak nemohla být některá doporučení důsledněji realizována. 

I přesto bylo dosaženo důležitých úspěchů a bylo odvedeno velké množství práce, které 

posílilo reprezentativnost, vyváženost a věrohodnost Seznamu světového dědictví.  

Jako nejpalčivější přetrvávající otázka, vedle nedostatku finančních prostředků, 

se jeví zasahování politických cílů do rozhodování Výboru světového dědictví. I v této 

oblasti lze však vidět určitý posun a je důležité, aby se celé společenství touto otázkou 

v budoucnu pečlivě zabývalo. Jak bylo řečeno, ze strany členských států Výboru jsou 

silněji slyšet hlasy, které otevřeně kritizují případná politická rozhodnutí Výboru. 

Externí audit tuto myšlenku podpořil. Dalším zásadním přínosem auditu byl důraz 

na podporu činností směřujících k zachování již zapsaných statků světového dědictví, 

místo rychlých zápisů dalších statků na Seznam světového dědictví. Lze říci, 

že v posledních letech se tento trend promítl i do jednání Výboru a v neposlední řadě 

i do počtu nových zápisů. I díky externímu auditu a snaze o realizaci jeho závěrů 

se Seznam světového dědictví více přiblížil k vyváženosti, reprezentativnosti 

a věrohodnosti. 
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6. Památky ohrožené mimořádnými událostmi a s tím 

spojené deklarace 

 
Jak již bylo řečeno v kapitole 2, Seznam světového dědictví v ohrožení je výčet 

statků, u kterých byla zásadním způsobem ohrožena ztráta charakteristik, pro něž byly 

zapsány na Seznam. Zároveň je Seznam světového dědictví v ohrožení klíčovým 

nástrojem pro ohrožené statky, který upozorňuje mezinárodní společenství na okolnosti, 

které ohrožují charakteristiky, pro něž byl statek na Seznam zapsán. Hlavním cílem 

tohoto nástroje je společnými snahami smluvních stran Úmluvy, zastoupených 

Výborem, podpořit opravná opatření, a to ze strany daného smluvního státu, Výboru 

světového dědictví i ostatních smluvních států.
143

 Kritéria pro zápis statku na Seznam 

světového dědictví v ohrožení upravují operační směrnice v článcích 179 a 180. 

Ve chvíli, kdy je Výborem rozhodnuto o zápisu některého statku na Seznam světového 

dědictví, je smluvní stát, na jehož území se statek nachází, vyzván k předložení 

formulace tzv. Žádoucího stavu statku (Desired State of Conservation) a programu 

nápravných opatření.
144

 Tyto dokumenty definují, do jakého stavu se musí statek 

z hlediska konzervace dostat, aby bylo prokázáno, že není nadále ohrožen. Poté je stav 

statku Výborem každoročně bedlivě sledován a vyhodnocován. Smluvní stát také může 

na obnovu statku získat finanční prostředky z Fondu světového dědictví a odbornou 

pomoc od poradních orgánů a Centra světového dědictví. Pokud se podaří naplnit 

předložený program, odstranit hrozící nebezpečí či navrátit statku původní hodnoty, 

může být statek ze Seznamu světového dědictví v ohrožení stažen. Pokud se nepodaří 

program naplnit a stav se ještě zhorší, může být statek vymazán z obou seznamů 

Úmluvy a přestane tak mít status světového dědictví
145

.  

Výbor světového dědictví se od počátku systematicky zabývá otázkou posílení role 

Seznamu světového dědictví v ohrožení.  V roce 2009 si nechal vypracovat 

kompendium klíčových rozhodnutí, která se týkala stavu zachování kulturního dědictví 

na Seznamu světového dědictví v ohrožení.
146

 Dalším dokumentem, který se věnoval 

posílení role Seznamu světového dědictví v ohrožení jako nástroje pro zachování 

světového dědictví, byl externí audit Globální strategie z roku 2011. Oba tyto 

dokumenty a na ně reagující rozhodnutí Výboru pomohly zpřesnit pravidla pro užívání 

tohoto seznamu. Vedle opatření, která se týkala přímo Seznamu světového dědictví 

v ohrožení, nastavil Výbor už od 80. letech 20. stol. i další podpůrná opatření. Mezi tato 

opatření patří např. systém monitoringu světového dědictví (periodický monitoring 

a reaktivní monitoring). V roce 1998 byl ustanoven koncept prohlášení o hodnotě statku 

(Statement of Significance), který byl v roce 2005 transformoval na kapitolu 

v nominační dokumentaci nazvanou Prohlášení o výjimečné světové hodnotě statku. 

Toto prohlášení jasně vymezuje výjimečnou světovou hodnotu statku. Kromě zkoumání 

definice v době nominace je díky přesné formulaci hodnot možné určit, kdy jsou tyto 

hodnoty u konkrétního statku ohroženy. V roce 2007 byla Výborem přijata obecná 
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strategie omezující potenciální nebezpečí (Risk Reduction Strategy).
147

 Dnes lze říci, 

že jsou pravidla pro Seznam světového dědictví v ohrožení dostatečně jasně nastavena. 

Obsahují důvody pro zápis statku na Seznam světového dědictví v ohrožení, opatření, 

která je nutné přijmout pro navrácení hodnot a podmínky pro stažení statku z tohoto 

seznamu. 

 

Otázkou, kterou se aktuálně Výbor ve vztahu k Seznamu světového dědictví 

v ohrožení nejvíce zabývá je, že zápis statku na tento seznam není všemi státy vnímán 

stejně. Některé státy požádají samy o zápis statku na tento seznam, protože očekávají 

větší mezinárodní pomoc, pozornost a účast na řešení daného problému. Jiné státy 

ovšem považují zápis statku na Seznam světového dědictví v ohrožení za „mezinárodní 

ostudu“ a snaží se všemi silami vyhnout tomuto statutu. Tento postoj převažuje a je, 

bohužel, podporován mediálním obrazem Seznamu světového dědictví v ohrožení. 

Zápis na tento seznam je používán jako strašák nebo zkratka často složité problematiky. 

Smluvní státy se pak v mnoha případech zdráhají včas a komplexně o rizikových 

projektech nebo hrozbách informovat a vystavit problémy svých statků mezinárodní 

kontrole
148

. V principu by však neměl být zápis statku na Seznam světového dědictví 

v ohrožení vnímán jako sankce, ale jako stav zvýšeného zájmu mezinárodního 

společenství, které společně reaguje na problémy se zachováním výjimečné hodnoty 

daného statku, jeho celistvosti a autenticity.
149

  

Akt zařazení statku na Seznam světového dědictví v ohrožení je (převážně) 

vyspělými státy vnímán jako negativní upozornění na selhání jejich národních nástrojů 

či kompetencí. Zápisu na Seznam světového dědictví v ohrožení zpravidla předchází 

výrok Výboru, v němž je možný zápis v dalším roce signalizován a kde je stát vybízen 

ke konkrétní nápravě, jež by takovému kroku předešla. Tento stav pak dokáže 

mobilizovat zdroje daného státu a začne být kladen důraz na zlepšení pověsti státu a tím 

pádem snahy řešit otázky spojené se zachováním ohrožených hodnot.  Pro méně vyspělé 

státy, které nemají dostatečné prostředky na péči o světové dědictví je pak Seznam 

světového dědictví v ohrožení vnímán spíše jako pomoc a zdroj finančních, vědeckých 

i technických prostředků. Tento standard samozřejmě platí pro všechny smluvní státy 

Úmluvy a je pouze na daném státu, jak bude zápis či žádost o zápis na Seznam 

světového dědictví v ohrožení vnímat a reagovat na něj.  

Centrum světového dědictví zároveň se zvýšeným důrazem upozorňuje na to, 

že je Seznam světového dědictví v ohrožení klíčovým nástrojem pro ohrožené dědictví 

a není nutné ho vnímat negativně, ale spíš pozitivně jako zdroj prostředků. Tato 

myšlenka zaznívá i ze strany smluvních států a je pozitivní, že se aktivně vysvětluje 

účel Seznamu světového dědictví v ohrožení. Při prostudování výroků Výboru 

v průběhu posledních let se však nabízí otázka, zda by neměl Výbor nástroje Seznamu 

světového dědictví v nebezpeční mnohem více využívat, a to například v případech, kdy 

je statek ohrožen nevhodnou výstavbou v rámci jádrové nebo nárazníkové zóny. Princip 

předběžných výzev, poměrně zdvořilého varování a korespondence je dost pomalý proti 

vlastním developerským záměrům a přípravě případných nevhodných změn v území 

statku, jež mohou mít nevratné dopady. Ze statistik Seznamu světového dědictví 

v ohrožení totiž vyplývá, že jsou zde zapsány převážně statky z kritických oblastí 

Blízkého Východu a Afriky, a to buď z důvodů válečných konfliktů či hrozeb pro 

národní parky ze strany pytláků či těžby (tedy rizik, jejichž změna je reálná). Pouze 

výjimečně jsou na Seznamu světového dědictví v ohrožení statky západní Evropy 
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a Severní Ameriky, které jsou ovšem ohroženy právě nevhodnou výstavbou či jinými 

méně viditelnými negativními dopady
150

 (viz. porovnání tabulka 3 a 4)
151

. 

 

 

Tabulka 3 - Přehled statků zapsaných na Seznam světového dědicví v ohrožení v rámci regionů 

 

 

Tabulka 4 - Přehled statků podle regionu, u kterých byl Výborem vyžádána zpráva o stavu zachování 

 

V současné době je na Seznamu světového dědictví v ohrožení zapsáno 55 statků.
152

 

Nejvíce statků (celkem 8) bylo zapsáno na Seznam světového dědictví v ohrožení v roce 

2016 a to převážně kvůli ohrožení ozbrojeným konfliktem.
153

 Vzhledem k současné 

mezinárodní situaci je v poslední době nejvíce diskutováno ohrožení světového dědictví 

právě ozbrojeným konfliktem (v Sýrii, Iráku, Libyi, Jemenu, Nigerii a Mali) a ohrožení 

národních parků v Africe pytláctvím, nelegálním obchodem s divokou zvěří 

a neudržitelnou těžbou surovin. Tento stav se promítl i do mezinárodního společenství 

sdružujícího státy kolem Úmluvy o ochraně světového dědictví. To reagovalo 

na současné ohrožení světového dědictví dvěma deklaracemi, které byly přijaty během 

zasedání Výboru světového dědictví v roce 2015 v Bonnu a v roce 2016 v Istanbulu. 

Deklarace je nástroj, který nemá žádnou závaznou pravomoc, má hlavně apelační 

charakter a prohlašuje určitý obecný názor na danou situaci a cílem je zejména 

zviditelnění daného tématu a zapojení mediální sféry do jejího šíření.  

                                                 
150

 Těmito negativními dopady může být chybějící systém správy, nelegální aktivity, výstavba 

nové infrastruktury a/nebo zástavby, příliš vysoký turistický ruch, chybějící právní systémy 
ochrany a další (viz Dokument WHC/16/40.COM/7, 3).  

151
 WHC/16/40.COM/7, 2 

152
 Aktualizovaný Seznam světového dědictví v ohrožení je k nalezení na webovém portálu Centra 

světového dědictví včetně stručného odůvodnění, proč byly jednotlivé statky na tento Seznam 

zapsány (http://whc.unesco.org/en/danger/, vyhledáno 18. března 2017). 
153

 Dokument WHC/16/40.COM/7B 

http://whc.unesco.org/en/danger/
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V případě Bonnské deklarace
154

 je odkazováno k samým kořenům UNESCO, 

jež vzniklo po 2. světové válce a nyní čelí válečnému ničení kulturního dědictví, ztrátě 

mnoha lidských životů a řadě přírodních katastrof. Deklarace poukazuje na dosud 

přijaté mezinárodní dokumenty odsuzující válečné akce v Iráku a Sýrii a připomíná 

již existující mezinárodní smlouvy. Odsuzuje opakované útoky tzv. Islámského státu, 

násilí a destrukci kulturního dědictví včetně nelegálních archeologických vykopávek. 

Se znepokojením sleduje rozšiřování agrese, apeluje na válčící strany, aby zanechaly 

vojenských aktivit, které flagrantně porušují mezinárodní právo. Vedle ozbrojeného 

konfliktu se Bonnská deklarace vyjadřuje k ničivým dopadům přírodních katastrof, 

např. k nedávnému tragickému zemětřesení v Nepálu (v květnu 2015) a přetrvávajícím 

problémům světového dědictví, převážně v afrických státech. Důležitým aspektem 

deklarace je také apel na smluvní státy, aby se zaměřily na potírání nelegálního prodeje 

a obchodu s ukradenými uměleckými předměty, včetně posílení mezinárodní 

spolupráce. Deklarace ve svém závěru vítá novou globální koalici s názvem 

„Unite4Heritage“ proti propagandě, jejíž aktivní mediální aktivity mají být zacílené 

především na mladou generaci.  

Istanbulská deklarace
155

 navazuje na Bonnskou deklaraci a vyzývá smluvní státy, 

aby ve spolupráci s organizací UNESCO a všemi relevantními právními nástroji přijaly 

veškerá nutná opatření k zabezpečení společného dědictví. Vedle toho se věnuje 

i rozpočtové otázce a vyzývá smluvní státy k přispívání do rozpočtu Úmluvy. 

Do Istanbulské deklarace se také promítly současné snahy o synergii jednotlivých 

Úmluv spadajících pod organizaci UNESCO a státy jsou vyzývány k příspěvkům 

do diskuze, jak efektivněji propojit jednotlivé úmluvy. V obou recentních deklaracích 

jsou tak shrnuty aktuální nejpalčivější otázky spojené se zachováním světového 

dědictví.  

 

Pozitivním aktem Výboru světového dědictví bylo přijetí komplexního rozhodnutí 

v roce 2016, které reaguje na výše zmíněná ohrožení a sumarizuje nejrůznější hrozby, 

jež byly v posledních letech indikovány a opakovaly se u řady statků světového dědictví 

Výborem projednávaných.
156

 Ve vztahu ke světovému dědictví ohroženému 

ozbrojeným konfliktem je důležité upozornit na to, že operační směrnice ani metodické 

materiály Centra světového dědictví, nedávají dostatečnou oporu pro situace, kdy 

je potřeba přistoupit k rekonstrukci statků zapsaných na Seznamu.
157

 Výbor světového 

dědictví konstatoval, že je nutné lépe reflektovat současnou situaci a vytvořit nová 

pravidla pro rekonstrukci statků světového dědictví, která by odpovídala složitosti 

tohoto tématu. Na základě tohoto rozhodnutí proběhlo několik odborných konferencí, 

na kterých se řešil aktuální stav násilně poškozených statků, nouzové plány zabezpečení 

výjimečné světové hodnoty, a hlavně jejich možnosti rekonstrukce (Paříž 2015, Tunis 

2016 a Brusel 2016). Tématu rekonstrukce poškozených statků se bude věnovat i Fórum 
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V anglické jazykové verzi zveřejněna na portálu Centra světového dědictví 
http://whc.unesco.org/document/147735, vyhledáno dne 18. března 2017 

155
 V českém jazykovém překladu zveřejněna na webových stránkách Ministerstva kultury 

https://www.mkcr.cz/istanbulska-deklarace-1454.html, vyhledáno dne 18. března 2017 
156

 Rozhodnutí 40 COM 7 
157

 OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 článek 86 „Pokud jde o autenticitu, rekonstrukce 

archeologických pozůstatků nebo památek či historických čtvrtí může být ospravedlněna jen za 

výjimečných okolností. Rekonstrukce je přijatelná pouze tehdy, pokud se opírá o úplnou a 

podrobnou dokumentaci a není vybudována jen na domněnkách.“ 

http://whc.unesco.org/document/147735
https://www.mkcr.cz/istanbulska-deklarace-1454.html
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mladých odborníků na téma světového dědictví, které proběhne na přelomu června 

a července 2017 (World Heritage Young Professionals Forum 2017).
158

  

Na stav statků přírodního charakteru, které jsou v Demokratické republice Kongo 

a Středoafrické republice ohroženy pytlačením a nelegálním obchodem s divokými 

zvířaty Výbor reagoval deklaratorním rozhodnutím, které odsuzuje toto jednání 

a vyzývá všechny smluvní státy organizace UNESCO, aby se zapojily do boje proti 

nelegálnímu obchodu s divokými zvířaty např. ratifikováním Úmluvy o mezinárodním 

obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 

(CITES).
159

 V těchto lokalitách přitom negativní vývoj dospěl tak daleko, že při ochraně 

jejich hodnot přišlo o život už několik ochránců a vojáků strážících národní parky.
 160

 

Hlavní důraz tohoto rozhodnutí byl však dán na ohrožení přírodních statků v důsledku 

změny klimatu a těžebního průmyslu.
 161
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 http://mck.krakow.pl/world-heritage-young-professionals-forum-2017, vyhledáno dne 

23. března 2017 
159

 Rozhodnutí 40 COM 7 
160

 WHC/16/40.COM/7,11 
161

 Rozhodnutí 40 COM 7 

http://mck.krakow.pl/world-heritage-young-professionals-forum-2017


48 

7. Upstream proces – nástroj pro zefektivnění 

nominačního procesu 

 

Od roku 2008 do roku 2012 v návaznosti na blížící se 40. výročí přijetí Úmluvy 

o ochraně světového dědictví a blížícímu se dosažení milníku 1000 zapsaných statků 

na Seznamu světového dědictví
162

 začal Výbor uvažovat, jak zefektivnit nominační 

proces zápisu statků na Seznam světového dědictví
163

 tak, aby se snížil počet nominací 

s podstatnými problémy během hodnotícího procesu.
164

 V roce 2010 k tomuto tématu 

zasedalo v thajském městě Phuket odborné kolokvium
165

, které po obsáhlé diskuzi 

navrhlo tzv. upstream proces.
166

 Toto kolokvium jako první konstatovalo, že by měla 

být nastavena taková pravidla, která posílí podporu poradních orgánů a Centra směrem 

ke smluvním státům, a to již v průběhu procesu vedoucího k možnému zápisu na 

Seznam. Některá doporučení odborného kolokvia byla v této první fázi nereálná 

(např. pořádat zasedání Výboru dvakrát ročně a během jednoho z těchto zasedání 

by měl Výbor posuzovat, zda má předložený návrh nominace šanci na zápis na Seznam 

nebo ne, nebo možnost pozastavení hodnotícího procesu ze strany smluvního státu) 

a některá se v originální či modifikované verzi do systému naplňování Úmluvy dostala.  

Odborné kolokvium vyhodnotilo, že by měla existovat možnost, aby poradní orgány 

posoudily národní indikativní seznamy a navrhly priority podávání nominací. Dále bylo 

navrženo, že by poradní orgány měly mít možnost zapojit se do procesu vzniku 

srovnávací analýzy, která je nutnou a zároveň jednou z nejnáročnějších součástí 

nominační dokumentace. Smluvní stát by dle návrhu odborného kolokvia měl mít 

možnost poslat návrh nominační dokumentace Centru světového dědictví
167

 a poradním 

orgánům ještě před samotným předložením. Na základě těchto návrhů poté vznikl návrh 

upstream procesu. Dle komentářů zástupců IUCN a DoCoMoMo
168

, kteří se k prvnímu 

návrhu systému upstream procesu vyjadřovali, byl návrh odborného kolokvia poměrně 

nepřehledný. Ze strany odborného kolokvia byla také cítit jistá nejistota, která 

se promítla v jednom z doporučení: „Předložené možnosti by mohly být na dobrovolné 

bázi vyzkoušeny jedním či více smluvními státy. Centrum světového dědictví a poradní 

orgány by v tom případě měly informovat Výbor světového dědictví o vývoji společné 

práce.“
169

 Toto doporučení akceptoval již v roce 2010 Výbor světového dědictví, který 

                                                 
162

 Tento milník byl pokořen v roce 2015 na 39. zasedání Výboru v Bonnu. 
163

 Obecný harmonogram přípravy nominační dokumentace je zveřejněn na webových stránkách 

Ministerstva kultury České Republiky http://www.mkcr.cz/assets/zahranicni-

vztahy/unesco/harmonogram-pro-internet_final.doc, vyhledáno dne 23. března 
164

 Dokument WHC-08/32.COM/INF.10 
165

 V termínu 27. – 29. dubna v thajském městě Phuket. Záznam z jednání včetně výsledků: WHC-
10/34.COM/12A  

166
 V oficiálním překladu operačních směrnic Úmluvy se rovněž používá originální anglický název 
pro tento proces, proto bude využíván i v této práci.   

167
 Systém předložení návrhu nominační dokumentace Centru světového dědictví před zahájením 
hodnotícího procesu již existoval a ze zkušenosti České republiky lze říci, že formální kontrola 

ze strany Centra je vysoce užitečná a pomáhá s finálním laděním nominace. Centrum však 

kontroluje nominační dokumentaci jen po stránce formální. Posouzení odborné stránky 
nominační dokumentace přijetím upstream procesu bylo zcela přiznáno poradním orgánům.  

168
 International Working Party for Documentation nad Conservation of Buildings, Sites and 
Neighbourhoods of the Modern Movement. Mezinárodní nevládní organizace, která se zabývá 

zachováním moderní architektury.   
169

 „These options could then be tested with one or more States Parties, on a voluntary basis, with 

the World Heritage Centre and Advisory Bodies keeping the Committee informed of their 

evolving work.“ Zdroj: WHC-10/34.COM/12A, 10 

http://www.mkcr.cz/assets/zahranicni-vztahy/unesco/harmonogram-pro-internet_final.doc
http://www.mkcr.cz/assets/zahranicni-vztahy/unesco/harmonogram-pro-internet_final.doc
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požádal Centrum světového dědictví spolu s poradními orgány, aby na dobrovolné bázi 

vybrali jeden až dva smluvní státy z každé regionální skupiny, které by se se svými 

nominacemi účastnily zkušební fáze upstream procesu
170

.  

 Na 35. zasedání Výboru světového dědictví bylo schváleno 10 pilotních 

nominací, které měly přezkoumat nový přístup a formy vedení nominací nastavené 

upstream procesem.
171

 V této fázi nominace se vedle výběru projektů primárně ověřoval 

systém zpracování studií proveditelnosti (feasibility studies). Organizace ICOMOS 

a IUCN připravila studii proveditelnosti, ve které jsou sepsány detaily o ceně a časovém 

rámci naplňování upstream procesu jednotlivých pilotních projektů.  Mezi pilotní 

projekty byly zařazeny následující nominace:  

 

 Východní Evropa (regionální skupina II) – Přírodní a kulturní dědictví 

ochridské oblasti, Albánie/Jugoslávie/Makedonie; Dinarský kras, 

Chorvatsko/Slovinsko/ Bosna a Hercegovina/Černá hora   

 Latinská Amerika a Karibik (regionální oblast III
172

) – Skupina ostrovů 

Grenadiny, Grenada/ Sv. Vincenc a Grenadiny; Kulturní a průmyslová 

krajina Fray Bentos, Uruguay
173

 

 Asijsko-tichomořská oblast (regionální skupina IV) – Batánská krajina 

a mořské scenérie, Filipíny; Mešita Hukuru Miskiiy v Malé, Maledivy 

 Arabské státy (regionální skupina Va) - Pozůstatky města Pella, Jordánsko; 

Skalní malby v regionu Hail, Saudská Arábie 

 Afrika (regionální skupina Vb) – Duny Jižní Namibie, Namibie; Hradby 

města Kano, Nigérie  

 

V souvislosti s výběrem pilotních projektů Výbor poprvé řešil otázku financování 

upstream procesu, na kterou dosud nebyl brán ohled. Výbor vyzval smluvní státy 

zapojené do pilotních projektů k hledání finančních prostředků, vyzdvihl možnost 

získání finančních prostředků na základě žádosti o přípravnou asistenci a vyzval 

generální ředitelku k využití mimořádných rozpočtových prostředků na realizaci 

upstream procesu. Výsledky čtyřletého testování upstream procesu na pilotních 

projektech byly následující:  Nominace namibských dun byla úspěšně zapsána 

na Seznam světového dědictví v roce 2013 pod názvem Namibské písečné moře,
174

 

stejně tak jako saudskoarabská nominace a nominace Uruguaye, které byly zapsány 

v roce 2015.
175

 Nominace Dinarského krasu a nominace pozůstatků města Pella (která 

byla v průběhu upstream procesu změněna na nominaci pozůstatků města Gadara) byly 

z důvodu nečinnosti smluvních států z upstream procesu vyloučeny. Zbylých 5 pilotních 

projektů v upstream procesu pokračuje a v rámci nich se řeší otázky spojené 

se zachováním daného statku (Hradby města Kano), legislativní otázky, harmonizace 

mapových podkladů a dalších potřebných dokumentů (Batánská krajina), rozšiřování 

nominace, tak aby zahrnula více lokalit a naplnila požadavek integrity (maledivské 

mešity a nominace ochridské oblasti) a pokračování ve výzkumu a pochopení 

nominované lokality (Batánská krajina).  

                                                 
170

 Rozhodnutí 34 COM 12 
171

 Rozhodnutí 35 COM 12C 
172

 Regionální skupina I – Západní Evropa a Severní Amerika – se účasti v testovacím upstream 

procesu zdržela. Dokument WHC-15/39.COM/9A, 1 
173

 Dokument WHC-11/35.COM/12C, 1 
174

 Rozhodnutí 37 COM 8B.8 
175

 Rozhodnutí 39 COM 8B.11 
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Obecně se pak v rámci testování upstream procesu došlo k závěru, že upstream 

proces a součinnost smluvních států s poradními orgány v době přípravy nominační 

dokumentace je jednoznačně přínosný a rozhodnutím Výboru v roce 2015 byl přijat 

upstream proces do znění operačních směrnic.
176

 Konkrétně byl upraven článek 122, 

který nově vybízí smluvní státy, aby „před zpracováním kompletní nominační 

dokumentace… již v předstihu a při nejbližší příležitosti v rámci této první fáze 

požádaly o pomoc příslušný poradní orgán/y a pakliže zvažují podání nominací, 

kontaktovaly Centrum světového dědictví  za účelem získání informací a odborné 

pomoci.“
177

 Aby bylo rané posuzování účinné, mělo by ideálně probíhat už od samého 

začátku nominačního procesu, tedy od okamžiku, kdy smluvní státy zpracovávají či 

revidují své indikativní seznamy. Proto byl revidován i článek 77 operačních směrnic, 

který vyzývá smluvní státy, „aby hned v počátečních fázích přípravy indikativních 

seznamů požádaly poradní orgány o radu, co se týče jejich vhodnosti.“ ICOMOS na 

základě uvedení upstream procesu do operačních směrnic v roce 2016 vydal pravidla 

pro konzultace a posuzování v rané fázi nominačního procesu,
178

 ve kterých upravuje 

harmonogram upstream procesu, posuzování zpráv a etický kodex.  

Z nominací, které doposud upstream procesem prošly (signifikantním příkladem 

je nominace díla Le Corbusiera) lze vysledovat úspěšnost nově navrženého systému. 

Jediné, co se dá v této rané fázi zpochybnit, je zapojení stejných poradních orgánů 

do upstream procesu jako do závěrečného hodnocení nominace. I když ICOMOS 

ve svých pravidlech deklaroval, že se na upstream procesu nebudou podílet stejní 

odborníci jako na závěrečném hodnocení, stále jdou poradní orgány jistým způsobem 

samy proti sobě a to hlavně v případě, že během závěrečného hodnocení nedoporučí 

nominovaný statek k zápisu na Seznam. Hrozí tak riziko, že si smluvní státy upstream 

procesem předplatí úspěšnost nominace.  
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 Rozhodnutí 39 COM 11 
177

 OPERAČNÍ SMĚRNICE 2016 článek 122 
178

 ICOMOS 2016 - Nová pravidla pro konzultace a posuzování v rané fázi nominačního procesu. 
Charenton-le-Pont 2016 
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8. Příspěvek světového dědictví k udržitelnému rozvoji 

společnosti 

 

Udržitelný rozvoj statků světového dědictví se do popředí Úmluvy o ochraně 

světového dědictví dostal ve větší míře až v posledních několika letech, kdy si aktéři 

Úmluvy o ochraně světového dědictví uvědomili, že právě Úmluva může poskytnout 

platformu pro rozvoj a testování nových přístupů, které dokazují důležitost statků 

kulturního a přírodního dědictví pro udržitelný rozvoj společnosti.
179

 Pro úplnost je 

nutné dodat, že udržitelný rozvoj společnosti „je takový rozvoj, který naplňuje potřeby 

přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost budoucích generací naplňovat potřeby 

své."
180

 Michael Turner ve svém článku Světové dědictví a udržitelný rozvoj píše, že 

„lze říct, že Úmluva o ochraně světového dědictví je sama o sobě zosobněním 

udržitelnosti.“
181

 První zmínky o udržitelnosti světového dědictví se však nachází až 

v Budapešťské deklaraci, která byla přijata v roce 2002, a ve které je uvedeno: „My, 

členové Výboru světového dědictví uznáváme univerzálnost Úmluvy o ochraně 

světového kulturního a přírodního dědictví a nezbytnost zajistit, aby se uplatňovala na 

dědictví v celé jeho rozmanitosti jako nástroj pro udržitelný rozvoj všech společností 

prostřednictvím dialogu a vzájemného porozumění.“
182

 Udržitelnému rozvoji jako 

samostatnému tématu se Výbor světového dědictví a Valné shromáždění začaly věnovat 

až v roce 2009.
183

 V roce 2010 během 35. zasedání Výboru pak bylo téma udržitelného 

rozvoje pevně zakotveno v několika článcích operačních směrnic
184

. V následujících 

letech se Výbor zaměřil na vytvoření strategie, která by více zahrnula téma udržitelného 

rozvoje do procesů Úmluvy o ochraně světového dědictví. 

Na 39. zasedání Výboru světového dědictví, které proběhlo v roce 2015 v Bonnu, 

podpořil Výbor světového dědictví novou strategii pro začlenění udržitelného rozvoje 

do tématu světového dědictví (World Heritage Sustainable Development Policy), která 

rozděluje téma udržitelného rozvoje do čtyř tematických celků: Ekologická udržitelnost, 

Sociální rozvoj, Ekonomický rozvoj a Mír a bezpečnost. Obecně bylo členským státům 

Úmluvy doporučeno zahrnout téma udržitelného rozvoje do širšího plánování 

na regionální a lokální úrovni; podpořit výzkum a výcvik specialistů v tomto oboru; 

podpořit spolupráci mezi ochranou kulturního a přírodního dědictví; podpořit lokální 

komunity (místní obyvatele a občanské společnosti); podpořit ekonomické investice 

a lokální turismus; předcházet konfliktním situacím; ochraňovat kulturní dědictví během 

konfliktu a přispívat k následné renovaci kulturního dědictví.
185

 V roce 2015 se téma 

udržitelného rozvoje promítlo i do dalších článků operačních směrnic, a to konktrétně 
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 Webový portál Centra světového dědictví, téma udržitelný rozvoj 

 http://whc.unesco.org/en/sustainabledevelopment, vyhledání dne 25.března 2017. 
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 Tato definice byla poprvé etablována v roce 1987 ve zprávě Naše společná budoucnost 

(Academia, 1991) a je dodnes všeobecně přijímána.  
181
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v článcích 40 a 123, které požadují zapojení místních komunit a domorodých obyvatel 

do procesů tvorby nominačních dokumentací a správy statků světového dědictví
186

. 

20. zasedání Valného shromáždění v roce 2015 pak výše zmíněnou strategii přijalo
187

 

a do roku 2017 byla strategie dále vyvíjena v návaznosti na celkovou strategii 

organizace UNESCO s názvem United Nations 2030 Agenda for Sustainable 

Development, a to primárně s ohledem na výjimečnou světovou hodnotu statků 

světového dědictví
188

.   

V rámci širokého tématu udržitelného rozvoje a statků světového dědictví připravuje 

Centrum světového dědictví tematické programy (např. Program udržitelného turismu, 

Lesní program, Mořský program, Program sdílení nejlepších postupů…), které 

se detailně zaměřují na specifická témata světového dědictví a reflektují mimo jiné 

i udržitelný rozvoj těchto specifických lokalit. Všechny tematické programy a jejich 

závěry jsou zveřejněny na portálu Centra světového dědictví 

http://whc.unesco.org/en/activities/ 
189

. 

 

 Indira Gandhi během svého projevu na konferenci Organizace spojených národů 

o životním prostředí, která se konala v roce 1972, pronesla: „Vlastní konflikt není mezi 

ochranou a rozvojem, ale mezi prostředím a bezohledným vykořisťováním země 

ve jménu efektivity... Vidíme, že jakkoli člověk touží po materiálních statcích, 

tak mu nemohou nikdy nabídnout plné uspokojení. Proto musí být vyšší životní úrovně 

dosaženo, aniž by se lidé odcizili od svého dědictví a bez toho, aby byla zničena jeho 

krása, svěžest a čistota, která je tak důležitá pro náš život.“
190

 Pokud se tato myšlenka 

podaří vysvětlit a dostat do obecného povědomí celosvětové společnosti, pak bude 

udržitelný rozvoj ve vztahu ke kulturnímu a přírodnímu dědictví úspěšný. Je to však 

dlouhá cesta a jak bylo řečeno na začátku, Úmluva k tomuto výsledku může posloužit 

pouze jako platforma. Mezinárodní společenství a experti mohou pomoci s vývojem 

a přístupem k udržitelnému rozvoji. Aplikace je však primárně na jednotlivých státech. 

Velké pozitivum této tématiky je spatřováno především v tom, že závěry ke kterým 

se v rámci Úmluvy dochází, jsou aplikovatelné na nejširší spektrum památek 

a to jak národních, tak i památek regionálního významu. 
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9. Synergie kulturních úmluv organizace UNESCO 

 
Organizace UNESCO

191
, která vznikla v roce 1945 v reakci na II. světovou válku, 

má za cíl udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy 

a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. V kulturní oblasti 

pod organizaci UNESCO spadá celkem sedm úmluv
192

, třináct doporučení 

a tři deklarace,
193

 přičemž těchto sedm kulturních úmluv je určeno k ochraně a rozvíjení 

kulturních a tvořivých aspektů, hmotného a nehmotného kulturního dědictví, 

rozmanitosti kulturních projevů a kreativních průmyslů, mezinárodní výměně publikací 

a k boji proti nezákonnému obchodu s kulturními statky. Zatímco některé z těchto 

úmluv mají jasněji nastavenou agendu a mají za sebou delší vývoj než ostatní, všechny 

z nich mají dopad na vývoj v oblasti kulturního dědictví. Společné téma všech 

kulturních úmluv (s tím, že Úmluva o ochraně světového dědictví do tohoto systému 

zapojuje i statky světového přírodního dědictví) je přístup k lidským právům a zdrojům, 

snahy o zapojení národních a místních komunit do úmluvami nastavených procesů, 

budování a posilování odborných kapacit v dané oblasti a finanční a monitorovací 

mechanismy.  Spolupráce mezi jednotlivými úmluvami je tedy nasnadě, avšak v rámci 

Úmluvy o ochraně světového dědictví se téma synergií úmluv otevřelo až v posledních 

několika letech. 

Poprvé byla otázka spolupráce jednotlivých úmluv reflektována Výborem světového 

dědictví v roce 2004 na svém 28. zasedání v Suzhou.
194

 Zásadnější však ve vývoji 

spolupráce mezi úmluvami byl rok 2009, kdy Výbor během svého 33. zasedání podpořil 

již existující spolupráci Centra světového dědictví se sekretariátem Úmluvy o zachování 

nemateriálního kulturního dědictví (2003) a Úmluvy o ochraně podmořského kulturního 

dědictví (2001) a požádal Centrum světového dědictví o vypracování podkladů 

o spolupráci Úmluvy 1972 s dalšími kulturními úmluvami
195

. Centrum podklady 

vypracovalo ve vztahu k Úmluvě 1954, Úmluvě 1970, Úmluvě 2001 a Úmluvě 2003 

a to proto, že mají nejvíce společných rysů, kterými jsou ochrana kulturního dědictví, 

podpora spolupráce mezi smluvními státy a podobné metody a postupy naplňování 

svých cílů.
196

 Cílem této studie bylo vyhodnotit, kde se cíle úmluv střetávají a závěry 

jsou následující: 

 

Úmluva 1972 a Úmluva 1954 o ochraně kulturních statků za ozbrojeného 

konfliktu včetně jejího I. a II. protokolu: Centrum světového dědictví ve své studii 

indikovalo, že se tyto dvě úmluvy střetávají především v podpoře administrativních, 

právních, vojenských a technických kroků, které vedou k ochraně nemovitého 

kulturního dědictví v dobách míru i ozbrojeného konfliktu. Mimo jiné obě úmluvy 
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požadují po smluvních státech, aby byl pro určité statky předem vypracovaný rizikový 

plán, který obsahuje inventární seznam a krizový plán.
197

 II. protokol Úmluvy 1954 

umožňuje zápis statku na Seznam se zvýšenou ochranou (Enhanced Protection List)
198

. 

Takový statek musí vedle určitých právních opatření zajišťujících jeho ochranu splňovat 

požadavek nejvyššího významu pro lidstvo, což je obdobné požadavku výjimečné 

světové hodnoty k zápisu na Seznam světového dědictví. Otázka synergií těchto dvou 

úmluv byla řešena v rámci Skupiny pro součinnost kulturních úmluv a bude 

o ní detailně pojednáno dále v této kapitole.  

 

Úmluva 1972 a Úmluva 1970 o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného 

dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků: Přesto že je Úmluva 1970 

zaměřena na movité kulturní dědictví, mají s Úmluvou 1972 několik společných prvků. 

Obě úmluvy se například setkávají v ochraně kulturního dědictví, které je mimo jiné 

spojeno se statky zapsanými na Seznam světového dědictví. Statky zapsané na Seznamu 

světového dědictví totiž garantují jistý výjimečný význam, a proto je movité kulturní 

dědictví spojené s těmito statky mnohem více vyhledáváno a je tak ve větším ohrožení 

nelegálním vývozem a obchodem. Centrum světového dědictví vyhodnotilo, že statky 

zapsané na Seznamu světového dědictví mohou být mnohem více zranitelné. 

Tyto statky jsou mnohem více propagovány směrem k širšímu publiku, čímž se zvyšuje 

komerční hodnota objektů spjatých s těmito statky z důvodu větší popularity statku. 

Roli také hraje rozvoj turistického ruchu s zlepšení celkové dostupnosti statku. Všechny 

tyto důvody pak vedou ke zvýšení zájmu o předměty spojené s těmito statky a zvýšení 

ohrožení nelegálním obchodem.
199

 

Spolupráce mezi těmito dvěma úmluvami byla v nedávné době využita především 

v oblastech současně probíhajícího mezinárodního konfliktu (Irák, Afghánistán, Sýrie, 

Jemen…), kde byly cílem ozbrojeného konfliktu i statky zařazené na Seznam světového 

dědictví. Tyto statky jsou pak mnohem více ohrožené nelegálním vývozem a obchodem 

s kulturním dědictvím a to primárně z toho důvodu, že se nelegálnímu obchodu 

s kulturním dědictvím mnohem lépe daří v době ozbrojeného konfliktu než v dobách 

míru. 
200

 

Posledním bodem, kde se výše zmíněné úmluvy potkávají je ochrana přírodního 

dědictví. Podle článku 1 bodu a) Úmluvy 1970 jsou za kulturní statky považovány i 

„vzácné sbírky nebo vzorky zoologické, botanické, mineralogické a anatomické 

a předměty paleontologického zájmu“
201

, tento článek tak de facto chrání movité 

dědictví spojené se světovými přírodními lokalitami.  

 

Úmluva 1972 a Úmluva 2001 o ochraně podmořského kulturního dědictví: 

Úmluva 2001 ochraňuje kulturní dědictví, které se nachází pod mořskou hladinou déle 

než 100 let. Jednou z lokalit zapsanou na Seznamu světového dědictví, která spojuje 

Úmluvu 1972 a Úmluvu 2001 může být např. sériový statek Prehistorických nákolních 

osad (Prehistoric Pile Dwellings), několik lokalit je také zapsáno na národních 

indikativních seznamech jednotlivých smluvních států. Obě Úmluvy využívají stejné 

mechanismy v oblasti výcviku, výměny informací, zodpovědného přístupu směrem 
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k publiku a sdílení informací o technologickém postupu.
202

 V rámci Úmluvy 1972 

existuje Program zaměřený na statky světového dědictví související s mořem
203

. 

Tento Program je však určen pouze statkům přírodního charakteru. Do budoucna 

se však dá přemýšlet o rozšíření tohoto programu o kulturní dědictví, čímž by se záměry 

obou úmluv setkaly v dalším bodě. Je třeba poznamenat, že Úmluva 2001 zajišťuje 

ochranu veškerému kulturnímu dědictví bez ohledu na to, kde se nachází 

(např. mezinárodní vody). V tomto ohledu se může Úmluva 1972 poučit a využít tyto 

mechanismy pro ochranu statků navržených více státy, či těch statků, které se nenachází 

na území žádného suverénního státu.
204

 Prozatím však k této součinnosti nedošlo.  

 

Úmluva 1972 a Úmluva 2003 o zachování nemateriálního kulturního dědictví: 

Záměrem těchto dvou úmluv je chránit velmi odlišné kulturní statky – na jedné straně 

materiální statky chráněné Úmluvou 1972 a na straně druhé nemateriální kulturní 

projevy chráněné Úmluvou 2003. Navzájem se však doplňují, protože materiální 

kulturní statky jsou často provázány s nemateriálními projevy, tradicemi, rituály atp. 

Obě úmluvy zapojují do naplňování svých cílů lokální komunity. Úmluva 2003 

je ochraňuje ze své podstaty a Úmluva 1972 je do svého systému zahrnula poprvé 

v rámci doplnění pátého C (communities) do strategie 4C přijaté v podobě Budapešťské 

deklarace (viz kapitola 5.4.). Obě úmluvy pak pracují se systémem dvou seznamů – 

seznamem jako výčtem výjimečných kulturních projevů a seznamem jako výčtem 

výjimečných kulturních projevů, které čelí zásadnímu ohrožení
205

. V tomto kontextu 

je důležité upozornit na fakt, že téměř každý nehmotný projev je spojen s určitým 

fyzickým místem, tento projev i lokalita pak mohou být zapsány na seznamech obou 

úmluv (např. chorvatské město Dubrovník a oslavy sv. Blaise, patrona Dubrovníku 

nebo jordánské město Petra a kulturní prostor beduínů v městě Petra a Wadi Rum). 

Základní myšlenka je taková, že daná lokalita zapsaná na Seznamu světového dědictví 

by ztratila podstatnou část své hodnoty, pokud by nebyla spojena s živou kulturou, jako 

je tomu např. na Srí Lance v městě Kandy, které je neodmyslitelně spojené 

s každoročními poutěmi věřících k relikvii zubu Buddhy
206

. Dalším případem spojení 

obou úmluv je propojení specifického know-how s fyzickou lokalitou jako je tomu 

například v Batammaribě ve státě Togo, kde je na seznamu Úmluvy 2003 zapsána 

tradice výstavby věží z bahna a na seznamu Úmluvy 1972 je zapsána kulturní krajina 

Koutammakou, jejíž součástí jsou i jedinečné stavby v batammaribské oblasti. 

Vedle těchto příkladů mohou být statky zapsané na obou seznamech propojené pouze 

místem, ale jinak spolu nemají více společného. Takovým příkladem je staré jemenské 

město San´a figurující na seznamu Úmluvy 1972 a tzv. Píseň San´a zapsaná na seznamu 

Úmluvy 2003. Prostupnost Úmluv je možná i v rámci seznamů v ohrožení. Existují 

případy, kdy smluvní stát žádal o mezinárodní pomoc v rámci obou úmluv 

(např. u statku Posvátný les Mijikenda Kaya v Keni bylo zažádáno o podporu z fondu 

Úmluvy 1972 i Úmluvy 2003 na změnu management planu tak, aby byl v souladu 

s lokálními tradicemi kultury Kayas).
207

  

Zásadní otázkou je prostupnost kritéria VI Úmluvy 1972 s obecnou myšlenkou 

Úmluvy 2003. Kritérium VI totiž umožňuje na Seznam světového dědictví zapsat 
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kulturní a přírodní statky, které jsou „přímo nebo hmotně spojeny s událostmi nebo 

živými tradicemi, myšlenkovými proudy, způsoby víry s uměleckými a literárními díly, 

která mají mimořádný světový význam.“ neznamená to však, že statek zapsaný 

pod tímto kritériem bude automaticky zapsán na seznam Úmluvy 2003. Navrch 

základní znění kritéria IV, je doplněno o větu „Výbor se domnívá, že toto kritérium má 

být pokud možno použito společně s dalšími kritérii.“
208

 

 

Je nutné zdůraznit, že z výše popsaných skutečností vyplývá, že téma synergií 

kulturních úmluv není tématem pouze pro spolupráci Úmluvy 1972 s dalšími kulturními 

úmluvami, ale o spolupráci mezi všemi úmluvami navzájem, protože např. téma 

nelegálního vývozu kulturního dědictví se často týká statků zasažených ozbrojeným 

konfliktem a je tedy v gesci Úmluvy 1954 stejně tak jako Úmluvy 1970 (viz dále). 

K posílení synergií mezi jednotlivými kulturními úmluvami byl v roce 2013 

realizován audit pracovních postupů kulturních úmluv
209

. Hlavní závěry tohoto auditu 

byly dva. První z nich (na který byl dán výrazně větší důraz) konstatoval, že současná 

situace všech kulturních úmluv je neudržitelná, protože se nedostává finančních 

prostředků z běžných rozpočtů úmluv a je nutné snížit pracovní vytížení všech 

sekretariátů a zvýšit rozpočty na jejich provoz. Tato situace byla reflektována během 

38. zasedání Výboru v roce 2014, ale nebude na tomto místě detailně rozebrána, neboť 

se spíše než synergií úmluv týká rozpočtových možností. Detailně je možné se 

se závěry Výboru k tomuto tématu seznámit v rozhodnutí a dokumentu 38 COM 5F.1. 

Druhý závěr auditu doporučil vytvořit obecnou platformu kulturních úmluv. 

Ta byla založena již v roce 2012 v podobě Skupiny pro součinnost kulturních úmluv 

(Culture Conventions Liaison Group)
210

, ale první zasedání zástupců všech úmluv 

se konalo až během 39. zasedání Výboru v roce 2015. Cílem této skupiny je zefektivnit 

pracovní metody a procesy jednotlivých úmluv tak, aby mohly lépe spolupracovat.  

V rámci této skupiny se do současné chvíle řešila primárně spolupráce mezi 

Úmluvou 1972 a II. protokolem Úmluvy 1954, který ustanovuje Seznam se zvýšenou 

ochranou
211

. V současné chvíli je na Seznamu se zvýšenou ochranou zapsáno 12 statků, 

které jsou rovněž zapsány také na Seznamu světového dědictví. Dosud nedošlo 

ke shodě, zda je možné ztotožnit výjimečnou světovou hodnotu s nejvyšším významem 

pro lidstvo. Obecně však lze říci, že jsou kritéria pro určení obou hodnot nastavena tak, 

že pokud statek splňuje výjimečnou světovou hodnotu, měl by splňovat i podmínku 

nejvyššího významu pro lidstvo. V tomto kontextu je důležité upozornit na to, 

že Seznam se zvýšenou ochranou se stále konsoliduje a během zasedání Výboru 

Úmluvy 1954 a jejího II. protokolu se stále řeší mnoho procesních otázek (např. 

emblém, synergie se Seznamem světového dědictví, právní otázky a dopady této 

úmluvy…). O zápisu kulturních statků s výjimečnou světovou hodnotou na Seznam 

se zvýšenou ochranou se vedou intenzivní diskuze a lze tedy předpokládat, že otázka 

statků zapsaných na Seznamu světového dědictví a Seznamu se zvýšenou ochranou 

bude zodpovězena v nejbližších letech. Pozitivním trendem je, že ze zápisů na Seznam 

se zvýšenou ochranou z roku 2015 lze usoudit, že jako nominační dokumentace na tento 

seznam v základu může sloužit nominační dokumentace a management plan předložený 
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při nominaci na Seznam světového dědictví
212

. Tento dokument však musí 

být doprovozen Prohlášením o nevojenském využití daného statku. Dalším tématem, 

které se v rámci synergií úmluv otevřelo byla součinnost mezi Úmluvou 1954 

a Úmluvou 1970. Během jednání zástupců těchto dvou úmluv bylo otevřeno téma 

výměny relevantních informací o destrukci kulturního dědictví ozbrojeným konfliktem. 

Dále pak bylo otevřeno téma spolupráce na zvyšování povědomí o obou úmluvách 

a tréninku vojenských sil, policie a celní správy.
213

 Zatím ovšem bez konkrétních 

závěrů. 

Z výše řečeného vyplývá, že spolupráce mezi jednotlivými úmluvami je velice 

důležitá, a to obzvlášť v oblastech zasažených ozbrojeným konfliktem. Potenciál 

synergií úmluv je také spatřován v ušetření finančních nákladů na provoz jednotlivých 

sekretariátů úmluv, a to převážně v oblasti tréninku kapacit a výměny informací. 

Potenciál je spatřován i v dalších oblastech ochrany kulturního dědictví, avšak jednání 

mezi zástupci jednotlivých sekretariátů a přijímání závěrů jsou velmi pomalá. 

Pokud tedy mají úmluvy kvalitně naplňovat cíl ochrany kulturního dědictví a zároveň 

nevynakládat zbytečné finanční prostředky, musí se jednání mezi jednotlivými 

sekretariáty zintenzivnit, předkládat závěry a vyvíjet nové postupy.   
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Závěr: Vyhodnocení opatření přijatých pro naplňování 

Úmluvy o ochraně světového dědictví 

 

Úmluva o ochraně světového dědictví byla zformulována a přijata před více 

než 40 lety a její hlavní myšlenkou bylo spojit všechny státy světa v ochraně 

nejvýznamnějšího kulturního a přírodního dědictví lidstva. Z výše předložené práce 

vyplývá, že bylo vyvinuto velké úsilí k tomu, aby se vytvořily a ustálily principy 

a postupy, které by tento cíl zajistily. I přes vysoký počet položek Seznamu světového 

dědictví však není tento cíl doposud zcela naplněn, a proto je Úmluva stále aktuálním 

vyvíjejícím se tématem. Tato práce se zabývala vývojem agendy vycházející z Úmluvy 

a s ní spojenými otázkami, na které se v průběhu let dařilo lépe či hůře nacházet 

odpovědi. I když mohou průběžné závěry této práce působit spíše skepticky, z obecného 

hlediska se podařilo v uplynulých více než 40 letech v rámci naplňování Úmluvy 

o ochraně světového dědictví dosáhnout zásadních úspěchů. Postupným upravováním 

operačních směrnic bylo dosaženo mnohých úspěchů a zároveň nebyl porušen duch 

Úmluvy. Tuto skutečnost lze shrnout slovy paní profesorky Christiny Cameron: „I když 

základní text Úmluvy zůstává nezměněn, její aplikace se rozšiřuje s rostoucím 

porozuměním pro dědictví obecně ve všech jeho lidských a sociálních dimenzích. 

Obrovský úspěch Úmluvy se odráží v počtu smluvních států, které potvrzují její význam. 

Úmluva hraje roli ve zvyšování veřejného povědomí o svých činnostech a misích, 

zahrnujíc všechny druhy lidí, od vlád po místní komunity, od organizací po občanskou 

společnost, od domorodého obyvatelstva po soukromý sektor.“
214

 

Jedním z hlavních přínosů Úmluvy o ochraně světového dědictví bylo nastavení 

širšího mezinárodního dialogu na téma kulturní a přírodní dědictví. Bez tohoto dialogu 

by nebylo možné Úmluvu o ochraně světového dědictví dlouhodobě naplňovat a nalézat 

odpovědi na jednotlivé otázky. Pouze díky platformě, kterou Úmluva představuje 

pro formulaci hodnot i hrozeb pro mimořádně cenné statky, může docházet k pravidelné 

mezinárodní komunikaci, spolupráci a výměně zkušeností a informací mezi experty 

a diplomaty ze všech regionů světa a všech dotčených oborů. Tento dialog pak vede 

k nalézání cest, jak nejlépe pečovat a spravovat kulturní a přírodní dědictví. Úmluva 

o ochraně světového dědictví například ve svém základním textu na několika místech 

zmiňuje výjimečnou světovou hodnotu, avšak její základní text nedává odpověď 

na otázku, co je výjimečná světová hodnota, jak ji nalézt a charakterizovat. Právě díky 

spolupráci a komunikaci mezi Výborem světového dědictví, Centrem světového 

dědictví, poradními orgány a smluvními státy mohla být tato otázka zodpovězena. 

Podobně bylo nutné nalézt odpovědi na mnoho dalších otázek, které jsou s agendou 

Úmluvy spojeny a pouze díky spolupráci a vzájemnému dialogu mezi aktéry Úmluvy 

mohly být zodpovězeny. K širokospektrému dialogu, který je v tomto případě naprosto 

nezbytný, značně přispívá i fakt, že je do této komunikace vtažena valná většina států 

světa. V tomto kontextu je třeba vyzdvihnout další nesporný úspěch Úmluvy o ochraně 

světového dědictví, a to její univerzálnost a vážnost, jaká je agendě státy, ale i širokou 
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veřejností a médii, přiznávána. Dodnes (2017) Úmluvu podepsalo 193 států světa 

z celkového počtu přes 200 států. 

 Dalším cílem, který se v rámci Úmluvy podařilo úspěšně naplnit, je identifikace 

a expertní posuzování statků světového dědictví. Jak bylo naznačeno výše, zpočátku 

nebylo ani jasně definováno, co je výjimečná světová hodnota. Výboru světového 

dědictví ve spolupráci s dalšími aktéry Úmluvy, zejména odbornými poradními 

organizacemi, se povedlo jasně stanovit definici výjimečné světové hodnoty, 

jež je objektivizována prostřednictvím deseti obecných kritérií. Se základními 

požadavky na zápis na Seznam světového dědictví se pak pojí i formulace stanoviska, 

týkající se autenticity u kulturních statků a integrity, které musí splňovat všechny statky 

aspirující na zápis na Seznam. Dalším požadavkem se v mladší historii agendy Úmluvy 

staly nároky na kvalitní ochranu a management na straně nominujícího státu. Výbor 

si postupně uvědomil, že pouze objektivní kvalita není zárukou uchování statku 

a nominující státy jsou motivovány k tomu, aby nepředkládaly (až na výjimky) statky 

s ohroženou perspektivou a nedostatečnou garancí péče na národní úrovni. 

Díky zpřesnění požadavků na definování všech atributů výjimečné světové hodnoty 

je dnes možné kvalitněji identifikovat statky světového dědictví a v neposlední řadě 

je tematicky třídit nebo i vyhodnocovat trendy vývoje či rizik společné pro různé 

okruhy statků světového dědictví.  Dalším jednoznačným úspěchem je vývoj 

tematických aktivit spojených s Úmluvou, jež postupně vedly k vytvoření komplexního 

systému zachování a péče o kulturní a přírodní hodnoty. Tento systém zahrnuje vedle 

pravidelného povinného periodického reportingu i reaktivní monitoring, který 

se využívá v případě nezbytnosti objektivně posoudit skutečnosti daného statku 

na místě. V relativně nedávné minulosti bylo smluvním státům Úmluvy doporučeno, 

aby kromě národních právních nástrojů pro konkrétní péči o statky světového dědictví 

zajistily i organizační manažery, kteří by průběžně dané statky spravovali a byli 

kontinuálním kontaktním místem pro nejrůznější aktivity či běžnou komunikaci 

(tzv. site manageři). Určité rozpaky vzbuzuje obtížné zakotvení této funkce 

do národních systémů péče o kulturní nebo přírodní dědictví, a to z toho 

důvodu, že nemají definovány svoje role ani v operačních směrnicích. V neposlední 

řadě je velkým úspěchem naplňování Úmluvy mezinárodní pomoc pro nejvíce ohrožené 

statky. Ta může mít podobu finanční, ale i expertní, protože řada problémů nespočívá 

jen v nedostatku prostředků na opravy, revitalizace či zlepšení podmínek statků. Velmi 

často je velkou pomocí i zajištění společného expertního jednání a formulace nejlepších 

opatření na pomoc konkrétního statku, s využitím příkladů dobré praxe (best practices). 

Do této pomoci lze zahrnout i metodickou pomoc, kterou Centrum světového dědictví 

a poradní orgány zajišťují prostřednictvím odborných publikací a manuálů, jež jsou 

připravovány odborníky s mnohaletými zkušenostmi. 

I z tohoto stručného výčtu je patrné, že v otázce zachování výjimečné světové 

hodnoty bylo pomýšleno na všechny vrstvy, které se podílí na zachování těchto hodnot. 

Je nutné zdůraznit, že právě naplňování Úmluvy stimulovalo vytváření řady 

metodických přístupů, jak nejlépe zachovat tyto hodnoty se zapojením všech dotčených 

aktérů. Dalším přínosem vytvoření takto sofistikovaného systému péče a správy o statky 

s výjimečnou světovou hodnotou je možnost využít tyto systémy na národní úrovni, 

pro veškeré kulturní a přírodní dědictví, které se nachází na území daného státu. 

Díky Úmluvě o ochraně světového dědictví bylo prokázáno, že lze zachovat kulturní 

a přírodní hodnoty ve stále se proměňujícím světě a vytěžit jejich potenciál pro celkový 

rozvoj, aniž by byly tyto hodnoty narušeny a byla porušena jejich kontinuita. 

Byl nastaven takový systém, který naplňuje jednu z myšlenek Úmluvy, a to zachovat 

nejvýznamnější kulturní a přírodní dědictví pro budoucí generace s primární péčí 
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smluvního státu o daný statek a podporou všech aktérů Úmluvy o ochraně světového 

dědictví. 

Dalším přínosem postupného vývoje Úmluvy o ochraně světového dědictví je přesah 

od ocenění pouze významu hmotného dědictví k rozpoznávání nehmotných hodnot úzce 

spojených s hodnotami hmotnými. Tyto nehmotné kvality byly postupně zahrnuty 

i do některých kritérií výjimečné světové hodnoty a umožnily zápis takových typů 

kulturního a přírodního dědictví, které by se na Seznam světového dědictví v prvních 

desetiletích Úmluvy nedostaly. Ochrana kulturního a přírodního dědictví se tak díky 

novým přístupům k nahlížení na jejich hodnoty a pokračujícímu výzkumu, který 

byl v rámci hledání těchto hodnot podniknut, rozrostla z pouze hmotného dědictví 

částečně i na dědictví nehmotné. Příkladem, který spojuje kulturní, přírodní, hmotné 

a nehmotné dědictví jsou např. některé kulturní krajiny, které byly jako specifická 

kategorie světového dědictví definovány v roce 1992. Pro pochopení tématu kulturních 

krajin byla formulována přesnější kritéria
215

, která by měla každá kulturní krajina 

splňovat. Kulturní krajiny se tak staly důležitou součástí světového dědictví, která 

napomohla pokrýt některé tematické mezery ve vyváženosti a věrohodnosti Seznamu 

světového dědictví. 

Další pozitivní snahou, i když zatím ne zcela naplněnou, je dlouhodobé úsilí 

o zajištění vyváženého, representativního a věrohodného Seznam světového dědictví. 

Touto otázkou se více než 20 let detailně zabývá Globální strategie. Výsledky v otázce 

vyváženosti Seznamu světového dědictví jsou ambivalentní. Od přijetí Globální 

strategie v roce 1994 ratifikovalo Úmluvu o ochraně světového dědictví mnoho nových 

států a zastoupení smluvních států je tak téměř univerzální. Zvýšil se rovněž počet států, 

které mají na Seznamu zapsaný alespoň jeden statek světového dědictví. Upravila 

se kritéria tak, aby byla snáze uchopitelná i státy, které mají odlišnou povahu hmotného 

dědictví, než například Evropa. To vedlo k možnosti zapsat na Seznam méně 

zastoupené typy statků. Byla podpořena myšlenka předkládání národních indikativních 

seznamů, což je pozitivní i z hlediska poznání potenciálu států navzájem a možnosti 

plánovat vlastní nové nominace. Důležitý je i požadavek, aby nominovaný statek byl 

na indikativním seznamu nejméně jeden rok před předložením nominace, což umožňuje 

orientaci dalších států s obdobným typem svého dědictví. Je ovšem nutno konstatovat, 

že právě tento nástroj poskytuje mnohem větší potenciál, než jaký je v současné době 

využíván. Lze se domnívat, že indikativní seznamy měly sloužit jak k vyšší 

transparentnosti při definování mezinárodní výjimečnosti nominovaných statků, 

tak eliminovat potenciálně neúspěšné nominace. V minulých letech zaznívaly i náznaky 

toho, že poradní orgány prostudují národní indikativní seznamy a doporučí například 

tematické série nebo naznačí, které nominace nepokládají za perspektivní. 

Takový proces ale nenastal. Bezpochyby by však měl nastat takový proces, který 

by stálý růst Seznamu světového dědictví zpomalil a zejména umožnil objektivizaci 

jeho kvality do dalších let. Lze se domnívat, že ne všechny položky v něm nyní 

obsažené by se na Seznam dostaly, pokud by byly nominovány v současné době. Stejně 

tak je zjevné, že řada položek národních indikativních seznamů (zejména těch 

z kulturního dědictví) by mohla směřovat k tematické sérii s některým již zapsaným 

statkem, ať již téhož státu nebo některého ze stejného kulturně-civilizačního okruhu. 

K radikálnějšímu kroku směřujícímu k eliminaci dalších, často neperspektivních, 

nominací a k vyšší efektivitě opatření přijímaných u problémových statků, přistupuje 

Výbor světového dědictví možná příliš opatrně. Výbor světového dědictví by měl, 

i v souvislosti s nedávno nastaveným upstream procesem, důrazněji přesvědčit státy 
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k aktualizaci svých indikativních seznamů a poté předat tyto aktualizované indikativní 

seznamy k důsledné analýze poradním orgánům. Zatím je v operačních směrnicích 

poměrně nedůrazné doporučení k aktualizaci těchto seznamů po deseti letech. Řada 

států má však položky na indikativním seznamu mnohem déle, aniž je zjevné, zda vůbec 

zvažuje tyto nominace do budoucna předložit.  

Dalším nenaplněným potenciálem Globální strategie je přetrvávající nevyváženost 

zapsaných statků v rámci jednotlivých regionů, kdy se propast mezi jednotlivými 

regiony spíše prohloubila. Je zjevné, že není možné nastavit taková pravidla, která 

by cílila na vyvážené zastoupení statků v jednotlivých regionech z hlediska početního, 

protože se každý region v minulosti vyvíjel jiným způsobem, ale mělo by být dosaženo 

reprezentativního zastoupení všech vývojových fází daného regionu. Namísto toho státy 

(až na výjimky) většinou věnují svou expertní kapacitu zejména vlastním nominacím 

a státy méně rozvinuté, které mají obecně nižší vědecké a expertní zázemí a čelí 

základním ekonomicko-hospodářským problémům, v nominacích nadále stagnují. 

Rovněž v otázce rovnoměrnějšího početního zastoupení přírodních a kulturních statků 

na Seznamu také nedošlo k zásadnímu posunu. Za objektivní důvod lze opět pokládat 

tu skutečnost, že lepší finanční a expertní možnosti mají státy regionů s vyšší mírou 

urbanizace (zejména Evropa), takže připravují a úspěšně obhajují nominace z oblasti 

kulturního dědictví. Naopak státy regionů s vyšším podílem kvalitního přírodního 

dědictví často řeší otázky společensko-hospodářské a na ochraně přírodního bohatství 

ani nemají zájem, protože v něm spatřují jeden ze zdrojů svého rozvoje. Tato skutečnost 

se jasně prokázala v minulých letech, kdy řada položek Seznamu světového dědictví 

z oblasti přírodního dědictví dlouhodobě figuruje na Seznamu světového dědictví 

v ohrožení. Extrémním případem bylo například upřednostnění těžby ropy před 

ochranou vzácných živočichů v ománské Rezervaci arabských oryxů
216

 

(viz. kapitola 6), jehož následkem bylo úplné vyškrtnutí ze Seznamu světového 

dědictví. Největší problém však tato práce spatřuje v neaktuálnosti podkladů, ze kterých 

aktéři Úmluvy při naplňování Globální strategie v současné době vychází. Od doby 

jejího vzniku a vysoce kladného hodnocení jejího významu, nebyly podklady 

ke Globální strategii nijak aktualizovány.  Pokud chce být Globální strategie nadále 

objektivním referenčním materiálem a dosahovat úspěchů, musí být tyto podklady 

aktualizovány.  

Zatím posledním pozitivním krokem v systémech nastavených v rámci Úmluvy 

o ochraně světového dědictví je zavedení tzv. upstream procesu, tedy principu 

předběžného expertního posouzení nominace poradními organizacemi. Cílem 

je zejména předejít dokončení finančně náročné dokumentace včetně přípravy 

management planů tehdy, kdy statek objektivně nemá výjimečnou světovou hodnotu. 

Proces byl zatím zkoušen pilotně a v nedávné době Centrum světového dědictví 

zjišťovalo dotazníkem, kolik států se chystá o tuto pomoc žádat. Není zatím jasné, zda 

proces také nebude ovlivněn tlaky jednotlivých států na zápis na Seznam světového 

dědictví. Upstream proces je sice jednoznačně přínosným procesem v rámci 

předcházení neúspěšných nominací, ale tím, že bude placen jednotlivými státy, může 

vzrůstat tlak na poradní orgány, jejichž zástupci budou potenciálně zároveň pracovat 

na upstream procesu a zároveň na finálním hodnocení předložené nominační 

dokumentace. 

Věrohodnost Seznamu světového dědictví je ovlivněna především rozhodováním 

Výboru světového dědictví, který je ovlivněn jistými politickými tlaky. Vzhledem 

k tomu, že za naplňováním Úmluvy stojí primárně smluvní státy, je částečná politizace 
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rozhodování téměř neodmyslitelná. V této otázce bylo v minulosti dosaženo některých 

úspěchů, jako například změny jednacího řádu Výboru světového dědictví a volebního 

systému do Výboru. Výbor se sice snaží omezovat možnosti zpolitizovaných 

rozhodnutí, ale zatím ne dostatečně a bude nutné nastolit takový systém, aby byla 

rozhodnutí Výboru depolitizována, aby Úmluva o světovém dědictví nepozbyla 

své věrohodnosti. S jistým nadhledem lze říci, že pokud se Úmluva o ochraně světového 

dědictví dokáže vyrovnat s ozbrojeným konfliktem a přírodními katastrofami, měla 

by se vyrovnat i s odpolitizováním rozhodování Výboru světového dědictví. Výbor 

v zásadě v současné době stojí před volbou, zda přidávat další a další statky na Seznam 

světového dědictví bez striktního přihlížení k nastaveným odborným kritériím nebo 

zaujmout koncepční pozici a vrátit se primárně k původní myšlence ochrany 

již uznaných světových kulturních a přírodních hodnot. Doposud se nedaří zbrzdit příliv 

nových nominací států, které jsou na Seznamu bohatě zastoupeny a přesměrovat jejich 

odbornou erudici na případnou pomoc státům, které jsou v nominacích málo zkušené, 

a přitom mají vysoký potenciál nalézt na svém území statky s výjimečnou světovou 

hodnotou. 

Z hlediska péče o položky zapsané na Seznamu světového dědictví došlo 

k pozitivnímu posunu v oblasti zachování a péče o statky světového dědictví. K tomuto 

tématu byly vydány Centrem světového dědictví podrobné metodiky a sborníky 

z tematických workshopů v řadě Paper Series. V posledních letech je velmi důležité, 

že je také kladen důraz na příspěvek světového dědictví k udržitelnému rozvoji. 

Pozitivní jsou rovněž aktivity na pomoc menším státům a ostrovním zemím, které čelí 

řadě problémů, včetně odlehlosti od Centra světového dědictví v Paříži a obecně 

problémů vázaných na přípravu vlastních nominací. 

Dalším cílem, který se daří bohužel jen velice pomalu naplňovat, je využití synergie 

jednotlivých kulturních úmluv organizace UNESCO. Tyto kulturní úmluvy se do jisté 

míry podporují a doplňují a pod záštitou organizace UNESCO tak dochází k tematicky 

provázané ochraně všech typů kulturních hodnot. Stejně jako je Úmluva o ochraně 

světového dědictví vlajkovou lodí organizace UNESCO, má i Centrum světového 

dědictví v současné době vedoucí postavení ve vyjednávání mezi jednotlivými 

kulturními úmluvami. Tato jednání jsou však velice pomalá i přes to, že je zcela 

evidentní, že synergie mezi úmluvami mají potenciál zvýšení ochrany kulturního 

dědictví a snížení finančních nákladů na implementaci úmluv. Je tedy důležité zvýšit 

podporu těchto jednání a dosahovat pozitivních výsledků. Z tohoto pohledu se jeví jako 

účelné, aby samotná organizace UNESCO přispěla finančními prostředky, které 

se na tato jednání nedostávají. Organizace UNESCO by rovněž mohla tato jednání 

podpořit alespoň častějším organizováním průřezových diskusí formou tematických 

platforem například v rámci Valného shromáždění, společného zasedání Výborů 

jednotlivých úmluv a v neposlední řadě sjednocením terminologie.   

Vedle výše řečených úspěchů však Výbor světového dědictví doposud dostatečně 

nevyužívá Seznam světového dědictví v ohrožení. Tento seznam je přitom zásadní 

nástroj Výboru, který by mohl vést smluvní státy k zintenzivnění snah a mobilizování 

prostředků na odstranění hrozeb, kterým statky světového dědictví čelí. Je často 

posledním záchytným bodem před definitivní ztrátou výjimečné světové hodnoty 

a zároveň důležitým upozorněním pro smluvní stát i celé mezinárodní společenství. 

K zařazení statku na Seznam světového dědictví v ohrožení však dochází poměrně 

výjimečně a jeho role určitého morálního apelu v případě ohrožení zůstává nenaplněna. 

Řada konkrétních kauz je státy buď podceňována nebo ve zprávách zasílaných Centru 

světového dědictví různým způsobem bagatelizována. Diplomaticky opatrné pouhé 

upozorňování na možné ohrožení hodnot namísto ráznějšího zařazení statku na Seznam 
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světového dědictví v ohrožení přitom může mít za následek nevratnost situace, které 

ohrožuje hodnoty statku.  

Negativní výsledky má Úmluva o ochraně světového dědictví po stránce finanční. 

Vyvíjení výše zmíněných systémů, přibývající zápisy na Seznam světového dědictví a 

s tím spojené zvyšování agendy Centra světového dědictví a poradních orgánů stojí 

velké množství práce, úsilí, ale i finančních prostředků. Fond světového dědictví 

se v současné době nalézá v neutěšeném stavu a volání po jeho navýšení 

z dobrovolných příspěvků smluvních států je téměř neustálé. Cesty k financování 

Úmluvy jsou zásadně omezeny už základním zněním Úmluvy. Tím, že Úmluvu 

ratifikovala valná většina států světa, existuje jen malá šance na zvýšení základního 

rozpočtu Fondu světového dědictví z povinných příspěvků smluvních států. Smluvní 

státy jsou sice vázány placením povinného příspěvku, ten se ale z dnešní perspektivy 

zdá nedostatečný a nelze ho jednoduše změnit. Úmluva o ochraně světového dědictví 

zároveň neumožňuje žádný systém finančních sankcí a sankce by ani nebyly v duchu 

Úmluvy. Finanční prostředky se tak musí hledat z jiných zdrojů, kterými jsou převážně 

soukromá sféra a dobrovolné příspěvky států. Dobrovolné příspěvky států se daří 

získávat jen v omezeném množství, na druhou stranu byly úspěšně přijaty takové 

strategie, které podporují získávání finančních prostředků ze soukromé sféry 

(např. iniciativa PACT, Fórum donorů). Další možnou formou pomoci naplňování 

všech agend Úmluvy je vysílání stážistů, jejichž práce v Centru světového dědictví 

je hrazena smluvním státem. V této souvislosti se může zdát i univerzálnost Úmluvy 

jako částečný negativní aspekt.  

Z pohledu této práce se jeví jako možný základ nedostatku finančních prostředků 

pro naplňování Úmluvy již samotná formulace znění Úmluvy o ochraně světového 

dědictví. Ta totiž přesně nespecifikuje, jakým způsobem o světové dědictví společně 

pečovat, jak reagovat na změny a vývoj, ke kterému dochází. Zdá se tak, že již 

na počátku formulace Úmluvy chyběla obecná vize, která by postihla, kolik práce musí 

být odvedeno, než se dosáhne naplnění myšlenek Úmluvy. Tak vysoká míra agendy 

světového dědictví nebyla původně předpokládána a z toho důvodu je podhodnocena 

procentní částka povinného příspěvku. Je rovněž možné, že při vzniku textu Úmluvy 

existovala vize větší budoucí solidarity smluvních států v péči o světové dědictví, 

a to i ve finanční otázce. Smluvní státy se ratifikací zavazují k ochraně výjimečných 

světových hodnot a s tím jsou objektivně spojeny i finanční náklady. Pokud smluvní 

státy plošně nepřistoupí ke zvýšení finančních prostředků nebo i určitým sankcím vůči 

těm, které neplatí své současné závazky, posílí to rozpory, které již nyní nestejně 

odpovědné jednání států provází. Lze spekulovat i o tom, že některé státy k Úmluvě 

přistupují pouze z důvodu získání prestiže. Na druhou stranu je potřebné uvést, 

že se Úmluva od svého přijetí natolik tematicky posunula kupředu, že se nedalo 

předpokládat, jak náročné její naplňování bude. Je obecně známo, že světové dědictví 

se stalo vlajkovou lodí organizace UNESCO, a Seznam světového dědictví je jedním 

z nejznámějších projektů organizace UNESCO v rámci široké veřejnosti. Tím, 

že Úmluva posunula své hranice mnohem dále, a to stále v rovině původních myšlenek 

obsažených v Úmluvě je úctyhodné, a tato úcta k úspěšnosti Úmluvy by se měla 

projevit na finanční podpoře smluvních států a dalších aktérů. 

Další negativní dopad, se kterým se naplňování Úmluvy o ochraně světového 

dědictví musí v mnoha lokalitách potýkat, je rychlý rozvoj společnosti spojený 

s překotným růstem zástavby a urbanizace. Nezanedbatelné problémy paradoxně činí 

tlaky ze strany turistického ruchu, který je na statky světového dědictví navázán právě 

v důsledku toho, že jde o odborně potvrzené kvalitní, a tedy zajímavé lokality. Většinu 

těchto problémů lze řešit přípravou kvalitního management planu, který by měl všechny 
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potenciální hrozby pojmenovat a definovat opatření k jejich eliminaci. Je pravdou, 

že management plan je od začátku nového milénia vyžadován jako povinná součást 

pro nové nominace a je i dodatečně vyžadován pro všechny statky dříve zapsané 

na Seznamu světového dědictví. Je ale také pravdou, že ne všechny státy je dodatečně 

připravily a předložily, a navíc není povinností zasílat žádné aktualizace. Další nástroj, 

který může pomoci s těmito negativními vlivy je Seznam světového dědictví v ohrožení, 

který by mohl být aplikován více preventivně. Výbor světového dědictví 

by tak například měl začít výrazně více tlačit na tvorbu realistických management planů 

a to včetně jejich naplňování, protože nedostatečná ochrana a/nebo neexistující regulace 

nežádoucích činností je také určitou hrozbou. V péči o statky světového dědictví ve 

vztahu k turistickému ruchu se obecně setkáváme s negativním vlivem 

komercionalizace statku za účelem zvýšení turistického ruchu, který je ale v řadě států 

důležitou ekonomickou hybnou silou. Statky světového dědictví se tak dostávají do 

neúnosného tlaku a v důsledku zájmu o pohodlnou návštěvu maxima nejcennějších částí 

zapsaných statků mohou být ohroženy hodnoty, pro něž byly zapsány na Seznam 

světového dědictví. Některá ohrožení výjimečné světové hodnoty jednotlivých statků 

jsou alespoň částečně řešitelná zápisem na Seznam světového dědictví v ohrožení a 

aktivním hledáním nápravy negativních trendů. Lze ale konstatovat, že nejsou plně 

využívány možnosti aplikace tohoto nástroje v případě potenciálního nebezpečí, a to i 

když jsou takové situace v článcích 179-180 operačních směrnic jasně popsány a patří 

k nim právě třeba neexistence koncepce pro zachování statku nebo hrozby vyplývající 

z územně plánovací dokumentace.  

Zájem široké veřejnosti, který je tématům světového dědictví přikládán, by se měl 

odrážet i ve vytváření podmínek k tomu, aby se státy mohly všem segmentům 

naplňování Úmluvy věnovat. Leckde jsou široká témata Úmluvy zúžena pouze na snahu 

navrhovat další položky do Seznamu světového dědictví a jsou podceňovány otázky 

péče o statky již zapsané. Často také neexistují dostatečné kapacity pro přípravu 

management planů nebo osvětovou činnost a je kladen pouze malý důraz na přípravu 

odborných akcí, vysílání odborníků na mezinárodní workshopy a přípravu materiálů, 

jež by napomohly rozšiřování povědomí o principech a významu Úmluvy na národní 

úrovni. Přestože Centrum světového dědictví produkuje velké množství publikací, které 

jsou on-line dostupné na jeho stránkách, největší význam má stále komunikace 

na národní úrovni a přímá spolupráce se site managery a místními kolektivy, zájemci 

o kulturní a přírodní dědictví, ale i s širší veřejnosti. Osvěta o hodnotách a ochraně 

statků zapsaných na Seznamu světového dědictví je pro uchování hodnot statků zcela 

nezastupitelná. 

 

 Na závěr této práce lze říci, že bezpochyby existuje prostor pro zlepšení 

některých systémů naplňování myšlenek Úmluvy o ochraně světového dědictví, 

a to především v oblasti jejího financování a zejména odpolitizování rozhodování 

Výboru světového dědictví. Je potřebné navrátit hlavní slovo poradním organizacím 

a delegace států tvořících Výbor obsazovat experty více než diplomaty. Na druhou 

stranu musí být uznány jednoznačné úspěchy v naplňování myšlenek Úmluvy, mezi 

které se řadí zejména mezinárodně projednávaný a sdílený vývoj metodologických 

postupů péče a správy o světové dědictví. Zařazení mezinárodního dialogu o světových 

kulturních a přírodních hodnotách na úroveň dalších závažných agend projednávaných 

na platformě UNESCO zvýšilo prestiž péče o kulturní a přírodní dědictví. Expertně 

podložená identifikace statků světového dědictví, včetně definice výjimečné světové 

hodnoty, autenticity, integrity a kritérií pro zápis statků na Seznam, má za následek 

široký zájem veřejnosti o toto téma. Znalosti otázek světového dědictví bohatě 
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podporuje zájem médií jak o nové zápisy, tak o četné kontroverzní akce. Nezávislost 

hodnocení nejrůznějších kontroverzních záměrů na území statků světového dědictví 

pomáhá eliminovat dopady různých zájmů, kterým někdy národní autority 

jen s obtížemi čelí. Autorita organizace UNESCO se tak stává oporou občanské 

veřejnosti, která může tuto organizaci volat na pomoc v případech, kdy se na národní 

úrovni kříží různé zájmy. V neposlední řadě je úspěchem Úmluvy přijetí Globální 

strategie a snahy o vyvážený, reprezentativní a věrohodný Seznam světového dědictví. 

Všechny tyto úspěchy jsou výsledkem dlouholeté snahy o naplnění hlavní myšlenky 

Úmluvy, kterou je zachování výjimečného světového kulturní a přírodního dědictví 

pro budoucí generace. A tato myšlenka se ve svém základu daří Výboru světového 

dědictví a všem aktérům Úmluvy o ochraně světového dědictví naplňovat.  
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