
O organizaci UNESCO  

Organizace UNESCO vznikla v Londýně na ustavující diplomatické konferenci 16. listopadu 1945 

jako agentura OSN. Ústava pak vstoupila v platnost 4. listopadu 1946 po její ratifikaci 

zakládajícími dvaceti státy: Austrálie, Brazílie, Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská 

republika, Egypt, Francie, Indie, Jižní Afrika, Kanada, Libanon, Mexiko,Norsko, Nový 

Zéland, Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království, Turecko a USA. 

Podnětem ke vzniku organizace byly hrůzy právě skončené druhé světové války. Hlavním 

úkolem UNESCO bylo proto usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce 

v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazováním úcty k lidským právům a právnímu řádu. 

V současné době se zabývá činností v pěti hlavních oborech: Vzdělání, přírodní vědy, sociální 

a humanitní vědy, kultura a komunikace a informace. Projekty podporované UNESCO zahrnují 

šíření gramotnosti, odborné a školicí programy, programy mezinárodní vědní spolupráce, 

propagaci nezávislých médií a svobody tisku, regionální a kulturní historické projekty, propagaci 

kulturní různorodosti, dohody mezinárodní spolupráce v oblasti kulturního a přírodního dědictví 

a ochrany lidských práv, a pokusy vyrovnat rozdíly v možnosti využití digitálních technologií 

ve světě 195 členských zemí a 9 přidružených členů.[7 

Mezi jedny z prvních aktivit na poli kultury patří kampaň za přesunutí Velkého chrámu v Abu Simbelu který měl 

být zničen kvůli výstavbě Asuánské přehrady v r. 1960. Během kampaně bylo za 20 let přemístěno 22 památek a 

architektonických objektů. Například též Akropolis v Řecku.  

V roce 1972 byla přijata konvence důležitých právních nástrojů pro ochranu světového kulturního a přírodního 

dědictví a byl vytvořen Seznam světového hmotného a nehmotného dědictví. V roce 1978 byly na tento seznam 

zapsány první památky.   

Sekretariát je výkonnou a servisní složkou UNESCO. Tvoří jej okolo 

2 160 zaměstnanců ze 180 zemí. Z toho více než 680 pracuje 

v 58 kancelářích UNESCO po celém světě.  

V čele UNESCO je generální ředitel jehož období trvá 4 roky– v  současné době je to paní  Irena Georgievna Bokova 

z Buharska  - již od roku 2009.  

UNESCO a ČR 

Československo patřilo k zakládajícím členům UNESCO. Po rozpadu 

Československa se samostatná Česká republika stala jeho členem 22. února 1993. 

Pro zprostředkování styku mezi národními institucemi a odborníky má Česká 

republika Českou komisi pro UNESCO. Česká republika má také Stálou misi 

při UNESCO. 

Česká komise pro UNESCO 

Česká komise pro UNESCO byla zřízena v duchu Ústavy UNESCO rozhodnutím 

vlády České republiky ze dne 1. června 1994 jako poradní orgán vlády. Hlavním 

úkolem této komise je zprostředkovávat styk národních institucí a odborníků 
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s UNESCO. Komise dále studuje dokumenty UNESCO, rozšiřuje myšlenky 

organizace v ČR a spolupracuje se sekretariátem UNESCO v Paříži. 

Předsedkyní komise byla senátorka Jaroslava Moserová, která byla v roce 2003 

opětovně jmenována na další funkční období. Po její smrti byla 

8. listopadu 2006 jmenována do funkce RNDr. Helena Illnerová, DrSc. 

Od 1. 10. 2012 je novým předsedou Komise Mgr. Petr Gazdík. 

Mezi památky zapsané na seznam UNESCO patří v ČR:  

Praha - Historické centrum 
Telč - Historické centrum 
Český Krumlov - Historické centrum 
Žďár nad Sázavou - Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 
Kutná Hora - Historické centrum, Chrám sv. Barbory, Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci 
Lednicko-valtický areál 
Holašovice - Vesnická rezervace 
Litomyšl - Zámek a zámecký areál 
Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice 
Brno - Vila Tugendhat 
Třebíč - Židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa (Zapsána v r. 2003) 
 

A dále nehmotné dědictví: 

Slovácký Verbuňk 
Masopust 
Sokolnictví 
Jízda králů 
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