
Označení  Evropské dědictví
Označení Evropské dědictví získalo od roku 2013 již celkem 48 význam-
ných evropských lokalit. Historie této iniciativy sahá až do roku 2006, 
kdy byla přijata 17 evropskými státy. Jejím cílem je propagovat místa 
a  události, které jednotlivé státy Evropské unie vnímají jako důleži-
té historické a kulturní milníky vytvářející společnou paměť, hodnoty 
a  identitu Evropy. Snahou je místa kulturního dědictví zpřístupňovat 
co nejširší veřejnosti a  zajišťovat jejich kvalitní informační, vzdělávací 
a kulturní činnost. Podporovat vytváření sítí mezi těmito místy a pro-
pojovat odborníky v  oblasti kulturního dědictví společným sdílením 
zkušeností a dobrou praxí. 

Evropské dědictví označuje památky přírodní, podvodní, archeolo-
gické, průmyslové nebo městské, kulturní krajiny, významná místa, ale 
také nehmotné dědictví nebo významné události vážící se k určité lo-
kalitě. Prostřednictvím předkládané mapy můžete cestovat po archeo-
logických nalezištích, centrech významné architektury, středověkých 
hradech, univerzitách, císařských palácích, knihovnách nebo archivech, 
poznat folklórní tradice a  krásná umění. Navštívit a  seznámit se tak 
s místy a událostmi, které jsou pro současnou Evropu, jak ji dnes zná-
me, zcela zásadní.

Označení Evropské dědictví je součástí evropského programu Krea-
tivní Evropa. 

Národní památkový ústav je národním koordinátorem ocenění v Čes-

ké republice.

Slepá mapa – jak hrát?
Vážení zájemci o evropskou historii, před sebou máte slepou mapu Ev-
ropy. Na ní najdete 48 bodů představujících blíže neurčené země a měs-
ta. Body jsou spojené přerušovanými čarami s piktogramy. K mapě je 
přiložen samostatný arch s 48 kruhovými samolepkami. Každá z nich 
představuje památku nebo důležitou historickou událost. Vaším úko-
lem je všechny samolepky nalepit na jednotlivé piktogramy a přiřadit je 
tak k bodu – městu, kde si myslíte, že se nachází daná pamětihodnost. 
Nápovědou jsou vám nejen samotné piktogramy, ale též krátké popisky 
z druhé strany hracího archu. Každá popiska má číslo, které se shoduje 
s číslem na samolepce. Proto i po správném umístění všech samolepek 
do mapy si můžete znovu a znovu ověřovat, jak dobře znáte evropský 

zeměpis a historii.

Zdali jste všechny samolepky nalepili na správná místa, si můžete ově-
řit zde: 


