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Organizace UNESCO

Organizace pro výchovu, vědu a kulturu

Součástí organizace Spojených národů (OSN)

Hlavním posláním organizace UNESCO je usilovat o udržení mezinárodního míru rozvíjením 
spolupráce v oblasti výchovy, kultury, vědy (přírodní a sociální vědy)

Úmluva o ochraně světového dědictví

Seznam světového kulturního a přírodního dědictví



Japonsko
 Ostrovní stát (Honšú, Hokkaidó, Kjúšú, Šikoku + cca 3 900 menších 

ostrovů)

 Hlavní město: Tokio

Konstituční monarchie (císař)

Počet obyvatel: 127 milionů obyvatel (75% žije ve velkých městech), 
velmi homogenní, domorodé obyvatelstvo Ainu

 Porvch: hornatý, hory jsou geologicky mladé, ostré a často s 
vulkanickou činností

 Připojení k organizaci UNESCO: 2.7.1951

(úmluvu přijalo až později v červnu roku 1992)

 19 kulturních a 4 přírodní památky





19 kulturních
památek a 4 
přírodní památky



Hrad Himedži (1993)

,,Pevnost bílé volavky"

 Komplex 83 budov ze 17. st., původně 14. st.

 Nejvíce navštěvovaný hrad v Japonsku

Specifika: postaven z větší části ze dřeva, obranné bludiště, 
místnost pro rituální sebevraždy

 Na střeše hlavní věže symboly = chrání před ohněm a 
jiným nebezpečími



Chrám Hórjúdži 
(1993)
„Chrám kvetoucího práva“

Jeden z nejstarších buddhistických 
chrámů v Japonsku

Založen roku 604

Zasvěcen Yakushi Nyorajovi = 
Buddha léčitel, a princově otci

Jedny z nejstarších budov a soch na 
světě

Duchovní význam + vzdělávací 
středisko

Pětipatrová pagoda = Godžútó -> 
stabilizační sloup šimbašira



Památky na 
starobylé Kjóto, 
Uji a Otsu (1994)
Založeno v roce 794

Od 8 st. až do 19.st hlavní město

Absolutní symetričnost

198 budov a 12 zahrad (10. - 17.st)

V Kjótu přes 1 600 buddhistických 
chrámů a přes 400 šintoistických 
svatyní

2x větší než Praha, zhruba jako 
Berlín

Čtvrť Gion – centrum zábavy a 
neřesti - gejši



Širakawa-gó a Gokajama 
(1995)

Tradiční japonské horské vesnice (hora Haku)

Domy ve stylu Gassho (ruce při modlitbě)

Živili se chovem bource morušového (hedvábí)

Necelé 1% zemědělské půdy, 99% lesy

Jméno se poprvé objevuje 1176, ale osídleno již někdy mezi 7 
tis. př. n. l. a 2 tis. př. n. l.



Památník míru v Hirošimě (1996)

Mírový park – centrum uctění památky

Několik desítek soch a památníků

V parku hoří oheň, který bude uhašen po zničení poslední 
nukleární zbraně

Atomový dóm - Genbaku Dome - dříve Průmyslový palác

r. 1914 navrhl český architekt Jan Letzl

Atomová bomba vybuchla 570m nad touto budovou



Svatyně Icukušima (1996)

Šintoistická svatyně

Na ostrově Mijadžima, poblíž Hirošimi, nejvyšší hora Misen
uctívána od 6. st.

Postavena v roce 1168

Velký červeně lakovaný komplex sálů a chodníků

17 budov + 3 další stavby = 2 svatyňové komplexy, + pomocné 
budovy + zalesněná oblast kolem hory Misen

Velké torii (16m)



Památky na 
starobylou Naru 
(1998)

Jinak také Heijô-kyô - ,,Citadela míru''

Hlavní město v letech 710 – 784

Ukázka vývoje japonské architektury a 
umění ovlivněné Čínou a Koreou

Zapsáno je 78 budov

Pozůstatky 
paláce, buddhistické chrámy, 
šintoistické svatyně

Prales Kasugayama + část krajiny -
jelínci šika (chránění)

Chrám Tódajdži (*752) - největší 
dřevěná stavba světa - socha Buddhy



Svatyně a chrámy v Nikkó
(1999)🙉🙊🙈

Některé budovy z 8. st., většina ze 17.st.

Svatyně Futurasan-jinja (23 budov)

Svatyně Tôshôgû (42 budov)

3 moudré opice

Chrám Rinnô-ji (38 budov)

 Sanbucu-dó – síň tří Buddhů



Gusuku a související památky 
Království Rjúkjú (2000)

Ostrov Okinawa

Místní hrady zvané gusuku

12. - 17. st.

5 hradů (pouze Shuri zrekonstruován, ostatní zříceniny)

4 související místa (Tamaudunské mauzoleum, Kamenná 
brána Sonohyan Utaki, zahrady Shikinaen, háj Sefa Utaki)

Centrum kulturní výměny mezi Japonskem, Čínou, Koreou



Posvátná místa a poutní stezky 
v horské oblasti Kii (2004)

Některé již od 9.st.

3 posvátná místa

307 km poutních stezek – Kumano Kodo

Yoshino a Omine - hory, posvátné pro náboženství Shugendo

 Kumano Sanzan – soubor 3 velkých svatyní

 Koyasan - město, přes 100 chrámů



Stříbrný důl Iwami 
Ginzan a jeho 
kulturní krajina 
(2007)

Těžilo se od 16. st. do 20. st.

Doly a rezidence

Pevnosti, svatyně, dopravní 
cesty, 3 přístavní města 
(Tomogaura, Okidomaari, 
Yunotsu)

Stříbro z dolů = Soma Silver 
(mimořádná kvalita)



Hiraizumi - chrámy, zahrady a 
vykopávky reprezentující 
buddhistickou Čistou zemi 
(2011)

Hiraizumi je město v jihozápadní části 
prefektury Iwate

Nachází se zde zachovalá skupina chrámů a 
zahrad, které byly vytvořeny na 
základě Buddihsmu

Buddhismu Čisté země (buddha Amitábha)

Chrámy Čúsondži a Mócúdži

Ruiny chrámu Kandžizaióin a Murjókóin

Hora Kinkei



Hora Fudži - posvátné místo a 
zdroj inspirace umění (2013)

 Nejvyšší hora Japonska (3776m)

 Světoznámý symbol zobrazován na uměleckých dílech a 
fotografiích

 Šintoismus i budhismus

 Mnoho svatyň v okolí hory, i na vrcholu



Přádelna hedvábí v 
Tomioce a související 
památky (2014)

Vybudována v roce 1872

Moderní technika dovezená z Francie

4 areály - experimentální farma, zařízení s 
chladírnou na vajíčka bource morušového, 
navíječ zámotků a přádelna hedvábí, škola pro 
šíření znalostí o hedvábnictví.

Odráží touhu Japonska o rychlou adaptaci 
nejlepší techniky masové produkce

Japonsko - jednička v exportu surového 
hedvábí

Symbolizuje začátek industrializace 
v Japonsku



Lokality japonské průmyslové 
revoluce Meidži (2015)
Skupina 23 lokalit, převážně v jihozápadním Japonsku

 Industrializace Japonska během reforem Meidži

 Komplexy oceláren, doků, uhelných dolů, ale i o obytné 
budovy a budovy vojenského charakteru apod.

 Inspirační vzory byly hledány v nejmocnějších státech té 
doby: Německu, Francii, Velké Británii a USA

Ostrov duchů Hašima



Architektonická práce Le 
Corbusiera - nevšední příspěvek 
modernistickému hnutí (2016)

Charles-Édouard Jeanneret-Gris, švýcarsko-francouzský 
architekt

Moderní architektura

Největší architekt 20. století

17 budov či skupin budov z díla Le Corbusiera bylo v roce 2016 
zařazeno na seznam světového kulturního dědictví UNESCO

Mezinárodní rozsah a spolupráce 7 zemí



Posvátný ostrov 
Okinošima a s ním 
spojená místa v regionu 
Munakata (2017)

Munakata Taisha - Ostrov 
Okinošima, Oshima, část Kjúšú

Náleží k městu Munakata

Uctívaní ženských božstvev

Šintoistická svatyně

Vstup zakázán ženám, pro muže 
omezen

Alkoun japonský



Skrytá křesťanská oblast v 
Nagasaki (2018)

Skupinu památek nacházejících se na 
území prefektur Nagasaki a Kumamoto (17. -19. stol.)

10 vesnic, ruiny hrau Hara a katedrála Oura

 Křesťanství v Japonsku - jezuitský misionář František Xaverský, 
polovina 16.století, Nagasaki

Šógunové (1192-1867)

První pol. 17. stol. - křesťanství zakázáno pod trestem smrti

Zrušení zákazu - 1873

Film Silence (Mlčení) - Martin Scoresese



Skupiny kofun v 
oblastech Mozu a 
Furuiči (2019)

Kofun: japonská starověká hrobka 
postavená v mezi 3. a 7. stoletím

Mohyla z kamení a hlíny

Také historické období Kofun

Rozdílné tvary a velikosti (čtverec, 
kruh, klíčová dírka)

Dnes cca 160 000 dochovaných 
kofunů, největší Daisen (486 metrů)

Do nominace na seznam UNESCO bylo 
zařazeno 49 velkých kofunů



Jakušima (1993)

Ostrov ležící 60 km na jih od Kjúšú

Obvod ostrova: 132 km

Biosférická rezervace

Ostrovní flóra zahrnující více než 1 900 druhů a poddruhů 
rostlin

Japonský cedr (Jaku-sugi)



Širakami-Sanči (1993)

Rozsáhlá horská oblast v severní části ostrova Honšú

Původní panenský les

 Z celkové rozlohy 1300 km² je 169,7 km² - zařazeno na seznam 
UNESCO

Populární cíl turistů - Anmon no taki (Vodopády Stínové brány)



Poloostrov 
Širetoko na 
Hokkaidó (2005)

Nejodlehlejší místo Japonska, 
ostrov Hokkaidó

Přírodní rezervace

Nejpočetnější populace medvědů 
hnědých v Japonsku i ve světovém 
měřítku

Oblast Pět jezer (Goko)

 Vodopády Kamuiwakka (až 30°C)



Souostroví 
Ogasawara 
(2011)

Boninské ostrovy

Severozápadní Pacifik, 1 000 km 
jižně od japonského souostroví

Přibližně 30 ostrůvků (Mukudžima, 
Čičidžima, Hahadžima), Vulkánové 
ostrovy

Každý ostrov - odlišná flóra

Kaloň medvědí (boninská létající 
liška, endemitní), hlemýždi



Otázky



• A) Ikebana

• B) Šimbašira

• C) Sanšin

1) Jak se nazývá 
stabilizační sloup, 

používaný v Japonsku?

•🙉) Nara

•🙈) Icukušima

•🙊) Nikkó

2) Kde se nacházejí 3 
moudré opice?

• A) Iwodžima

• B) Okinawa

• C) Jakušima

3) Na kterém ostrově 
bylo Království Rjúkjú?



• A) Kruh

• B) Obdélník

• C) Klíčová dírka

4) Jaký tvar mají japonské 
starověké hrobky (kofuny) 

významných osob?

• A) Slovensko

• B) Poloostrov Širetoko

• C) ostrov Hašima

5) Kde se nachází 
nejpočetnější populace 
medvědů hnědých na 

světě?

• A) Hašima

• B) Hokkaidó

• C) Kjúšú

6) Jak se jmenuje tzn. 
"ostrov smrti"?



Děkujeme za pozornost
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