


Jako světové dědictví se označují nejrůznější kulturní a přírodní památky 

po celém světě, které byly pro svou unikátnost vybrány organizací 

UNESCO a přijaty na tzv. „seznam světového dědictví“. Na tomto seznamu 

se nacházejí nejrůznější budovy, hory, jezera, národní parky i celá města. 

Podle Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví z roku 

1975 jsou smluvní státy, na jejichž území se dané památky nachází, 

zavázány jejich ochrannou. 

V roce 2010 bylo na seznamu světového dědictví 911 položek. Z toho 704 

položek kulturního dědictví, 180 přírodního a 27 smíšeného ve 148 státech 

světa. Česko má na tomto seznamu celkem 12 památek. Tady je ukázka 

několika z nich. 

Světové dědictví 
VELKÁ  BRITÁNIE 



Abadía de Fountains 

(Toto jsou zříceniny cisterciáckého kláštera, založeného roku 1132).  



Abadía de San Agustín 

 Opatství svatého Augustina bylo založeno v Saint Augustine v Canterbury asi  v roce 598  



Acueducto de Pontcysyllte 

 

Nejdelší a nejvyšší akvadukt v Británii byl dokončen v roce 1805 



Muro de Adriano 

 Různé stavby, vybudované v létech 122 až 132 římským císařem 

Hadrianem, sloužily obraně britského území  



Anillo de Brodgar 

Stonehenge je neolitický památník z doby bronzové (2500 let př.n.l.), 

nachází se v hrabství Wiltshire,  



Avebury 

Neolitické stavby v Avebury můžeme označit za jednu z největších světových záhad. Kruh o průměru 

téměř 350 metrů ze vztyčených kamenů a v něm dva menší kruhy, široké aleje, v nichž místo stromů 

stojí zase kameny vedoucí k dalším kamennyým kruhům, to vše orámované kruhovými náspy a 

příkopy. Místní obyvatelé zde někdy v třetím tisíciletí před naším letopočtem odpracovali asi jeden a 

půl milionu hodin a my nemáme tušení proč.  



Bath 

je město v jihozápadní Anglii, známé svými lázněmi napájenými třemi horkými prameny  



Castillo de Caernarfon 

Hrad postavený v severním Walesu králem Edwardem I. v roce 1277  



Calzada del Gigante 

Tak takto vypadá sloupovitá odlučnost čediče. U nás je v menším k vidění u Kamenického 

Šenova.  ( Panská skála neboli Varhany ) 



Castillo de Durham 

Hrad byl původně postaven v jedenáctém století jako svědectví  moci králů v severní 

Anglii. V roce 1837 byl věnován nově vytvořené University of Durham 

Nyní je domovem asi 100 studentů, z nichž většina žije ve věži. Hlavní sál zámku je 

využíván jako jídelna 



Catedral de Canterbury 
Je to jedna z nejstarších a nejslavnějších 

křesťanských staveb Anglie 



Cilurnum 

Jedna z pevností tzv. Hadrianova valu. Patří k nejlépe dochovalým římským pevnostem. 



Ciudad vieja de Edimburgo 

Edinbudgh  -  Staré město si dochovalo svůj historický ráz 



Castillo de Conwy 

hrad nacházející se ve městě Conwy na severním pobřeží Walesu . Byl postaven v 

letech 1283 a 1289  v době druhého roku vlády krále Edwarda I. 



Catedral de Durham 

 byla založena roku 1093 



Garganta de Ironbridge 

první železný most svého druhu na světě byl postaven v roce 1779 



Greenwich (Londres) 

EsRoyal Observatory Greenwich (Královská observatoř), domov greenwichského místního času a linie 

nultého poledníku, je jedním z nejdůležitějších historických vědeckých míst na světě.  Návštěvníci hvězdárny 

mohou stát na východní a západní polokouli současně, když se postaví každou nohou na jednu stranu nultého 

poledníku   



Iglesia de San Martín -Canterbury 

Kostel sv. Martina v Canterbury je nejstarším kostelem v celé Anglii 



Iglesia de Santa Margarita (Westminster) 

Anglikánský kostel Santa Margarita.  Ženil se tady i Winston Churchill 



La Costa Jurásica  

Jurassic pobřeží je 153 km dlouhý 

břeh kanálu La Manche 



Liverpool 

V 60. letech 20. století se toto město stalo centrem mladé kultury. V té době zde byla 

založena i slavná skupina Beatles  



-  neolitické pohřebiště moc a moc starší, než jsou egyptské pyramidy 

Maeshowe 



město na břehu řeky Clyde ve Skotsku. Založeno r.1785. Zde se prý poprve 

začalo využívat vodní síly pro pohon mlýnů, provoz přádelen… 

New Lanark 



Palacio de Blenheim 

Jediné anglické venkovské sídlo, které získalo titul „palác“. Po několik století je sídlem 

rodiny Churchillů. Winston se zde narodil. Palác byl postaven v letech 1705 – 1722. 



Palacio de Westminster 

Westminsterský palác je místem pro setkání obou komor parlamentu Spojeného 

království. Nachází se na severním břehu řeky Temže, v blízkosti  jsou další vládní 

budovy. 



Saltaire 
je viktoriánský model vesnice ve městě Bradford  



Stonehenge 

Stonehenge je komplex menhirů a kamenných kruhů, nacházející se na Salisburské 

pláni  



Torre de Londres 

Mostní věže byly využívány i jako pevnost, zbrojnice, pokladnice, observatoř, útočiště 

a vězení především pro vězně z "vyšší třídy".  



Real Jardín Botánico de Kew 

Královská botanická zahrada se rozprostírá na 120 ha, má 700 zaměstnanců a její rozpočet na rok 

2006 činil 44 milionů liber 


