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 Sériovou nominaci k zápisu kulturního statku na Seznam světového dědictví 
    bude podávat Česká republika v roce 2015. 

 V tomto procesu je nezbytný souhlas jednotlivých zemí se sériovou nominací.

 Budou nominovány pouze lázně s přírodními minerálními prameny.

 časové vymezení tzv. „dlouhým 19. stoletím“ s přesahem 
                        od počátku 18. století do druhého desetiletí 20. století.

Evropská lázeňská kultura je založena na pramenné léčbě. Tato byla kontinuálně rozvíjena 
od  středověku. Na rozdíl od jejích antických předchůdců, obzvláště římské termální léčby, 
se skládá z: pravidelného jímání minerálních/termálních pramenů, pitné kúry, koupelí ve spojení 
se zábavou a společenským setkáváním (hudba, tanec, hra) a cvičením (sport). Navazujíc 
na počátky v 18. století rozvinula se v 19. století díky posilování středních tříd a rozvoje dopravy 
do masového fenoménu, což mělo své vyvrcholení a také závěr v prvních dekádách 20. století. 

Od 18. století do 20. let 20. století Významné lázně Evropy vynikaly kouzlem evropského věhlasu 
a mezinárodním profilem. Jejich rozvoj a vybavení nabízely příkladné mezinárodní standardy 
a představovaly příklady a trendy evropského lázeňského vývoje 19. století.

Závěry z 1. jednání Mezinárodní expertní skupiny
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Nominované statky budou muset vyhovět kritériím  (ii), (iii), (iv) a (vi) 
      definovaným Operačními směrnicemi k provádění Úmluvy o ochraně 

      kulturního a přírodního dědictví. 
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Kritérium (ii): 
Svědčí  o výrazné výměně vlivů lidských hodnot, přesahující čas, nebo pokrývající
Kulturní oblast světa ve vývoji architektury, stavebnictví nebo technologie, 
monumentálního umění, projektování měst nebo krajinné tvorby;

Významné lázně Evropy jsou důležitým svědectvím systému zdravotní péče, který se 
v Evropě po staletí rozvíjel při minerálních pramenech, a způsobu života, který se uzpůsobil 
specifickým zvyklostem. Nadto jsou významné lázně Evropy významným dokumentem 
charakteristického rozvoje evropských měst od 18. do počátku 20. století:
- Osvícenství ve druhé polovině 18. století vedlo k radikální změně v přístupu k přírodě a umění 
a spustilo trvalý společenský proces změny v rozdílu mezi pohlavími a demokratizace. 
Lázně díky své celosvětové atraktivitě byly v tomto procesu experimentálním terénem.



 

Kritéria podle Operačních směrnic
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Kritérium (iii): přinášet jedinečné, nebo alespoň mimořádné svědectví o kulturní tradici 
nebo o živé či již zaniklé civilizaci

Evropské lázně jsou mimořádným svědectvím společenského konceptu zdraví: Zdraví je rovněž 
výsledek uzdravení, prostředků k udržení zdraví a odpočinku od práce. Tato definice je platná 
dodnes. Znalosti o moci léčení vodou a vodních procedurách byly empiricky odhaleny před 
staletími a vědecky zkoumány od 19. století. Balneologie se etablovala v 19. století jako nezávislé 
lékařské odvětví. Později vzkvétala a doznala velkého významu pro lidskou historii. 
Tyto znalosti jsou dnes v ohrožení a za účelem jejich ochrany musí být navráceny do lidské 
paměti a adekvátně předávány. V neposlední řadě byly lázně pionýry v zavádění zlepšení 
infrastruktury a nastavily měřítka dotýkající se myšlenek a pravidel hygieny. 



 

Kritéria podle Operačních směrnic
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Kritérium (iv) představovat vynikající příklad určitého typu stavby nebo stavebního 
či technologického komplexu anebo krajiny, která je dokladem jednoho či více příznačných 
období v lidských dějinách

Významné lázně Evropy mají městské půdorysy se svým vlastním individuálním zaměřením, které 
kombinují architekturu, městskou výstavbu a zahradní architekturu specifickým způsobem, kde 
okolní kulturní krajina tvoří funkční a tvůrčí součást souboru. Významné lázně Evropy mají všechny 
charakteristiky daného typu v neobyčejně vysokém rozsahu a kvalitě.
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Kritérium (vi): představovat mimořádné přírodní jevy nebo oblasti, které vyjadřují přírodní 
krásy a mají mimořádný estetický význam

Evropská léčebná lázeňská kúra empiricky utvářená po staletí a později motivovaná a rozvíjená 
vědecky je založena na ucelené terapii zaměřené na tělo, duševno a ducha lidského bytí. 
Vedle využití přírodních, místně specifických léčebných prostředků tvoří součást nabídky 
pro relaxaci a inspiraci. Od středověku Evropa rozvíjela specifická sídla, u nichž se během roku 
neměnil tradiční způsob života obecných společenských tříd a kde padaly společenské bariéry 
platné ve společenském životě, stejně jako národnostní hranice.
Významné lázně Evropy jsou místy paměti na proces stírání rozdílů mezi pohlavími v 19. století. 
Zejména se zde setkávaly rozdílné životní styly, a to panevropské myšlení a  názory vysoké šlechty 
a čím dál tím více se vymezující střední třída. Nadto zde vládla ve své době neobvyklá náboženská 
tolerance.  Rozvíjela se zde společenská etiketa.
Jako místa mezinárodních setkávání byla také politickým jevištěm. Byla obzvláště vhodná 
pro neformální schůzky politických osobností díky beztřídnosti, kterou propagovala, nadto bez výše 
zmíněných bariér a díky skvělé infrastruktuře, kterou nabízela. 
Významné lázně Evropy jako celek a individuální lázně rovněž sloužily jako inspirace umělců. 
Dodnes vypovídají o mimořádných dílech hudby, malířství a světové literatury.



 

A: Celkový urbanistický koncept a dispozice lázeňského města

Celkové rozložení města musí odpovídat typu mezinárodních lázní 
              od 18. století do 20. let 20. století. 
Velkoměstská infrastruktura 
Propojení trvalé a rozvinuté plochy města s parky a plochami zeleně
Úzké spojení lázní s okolní krajinou. 
Mezinárodní prvky jako:
sakrální budovy různých náboženství;
zahradní předměstí s mnohdy trvale obydlenými objekty, zadanými, plánovanými 
              nebo budovanými zahraniční klientelou;
nabídky k zábavě jako kasina nebo koňské dostihy
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Obecná kritéria



 

Karlovy Vary 1845                                                                                                                    Františkovy Lázně 1810

Mariánské Lázně kol. 1830
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Obecná kritéria

B: Výjimečná architektonická hodnota hlavních lázeňských budov 

Rozhodujícím faktorem není historie architektury jednotlivých budov, nýbrž rozmanitost 
a kvalita celkové repertoáru odpovídající lázeňské architektury, stejně jako její začlenění do 
celkového kontextu městského urbanismu. Toto platí přednostně pro typické lázeňské budovy 
lázní s minerálními prameny jako lázeňské hotely, místnosti s čerpadly a kryté chodby. 
Architekturu hotelů nebo rezidenčních vil a turistickou infrastrukturu odpovídající všem typům 
evropských lázní se světovým renomé lze začlenit do úvah s ohledem k jejich doložitelnému 
inovačnímu a průkopnickému transnacionálnímu významu.
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Obecná kritéria

C. Mezinárodní postavení a pověst:

Typickými rysy jsou vysoké procento a široká rozmanitost zahraničních hostů. Přítomnost 
mezinárodního publika by měla být ve městě prokazatelná. Dokladem jsou například:
lékaři ze zahraničí působící v lázních během lázeňských sezón;
překlady průvodců do několika jazyků;
zábavní programy pro zahraniční hosty (literatura, noviny);
mezinárodní image lázní vystihujíc je samotné pod přívlastky jako "světové lázně", „světové 
lázeňské město" nebo „salon Evropy", nebo antonomasie jako např. Spa nebo Vichy - viz 
"Andaluská Vichy" pro Caldes de Malavella nebo "Kavkazská Vichy" pro Borschom, 
„Italské Karlovy Vary pro Montecatini Terme.
V 19. století se minerální prameny mohly stát i obecným termínem jako „Kissingen Water“ 
(Kissingenská voda) pro umělé slané minerální vody.

K. Vary, M. Lázně, Wiesbaden, Bad Ems
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Obecná kritéria

J.W.Goethe (K.Vary, M.Lázně,Teplice),  Ivan Turgeněv (Wiesbaden)  Johannes Brahms (Baden-Baden), Leoš Janáček 
(Luhačovice) 

D. Kulturní a duchovní význam 
    příspěvek k odkazu evropské kultury:

Lázeňské město by mělo být místem mezinárodních politických setkání a významných politických 
událostí od 18. století až po 20. léta 20. století. Pobyt členů panovnických domů nebo státní 
představitelů, jejichž přítomnost se zároveň odrazila ve vzhledu města. 
Mimoto by měly být Významné lázně vysoce atraktivní pro známé umělce, v jejichž díle se odráží 
jejich pobyty. 



 

          Karlovy Vary
Mezinárodní filmový festival

NOMINACE ČESKÝCH A MORAVSKÝCH LÁZNÍ NA LISTINU SVĚTOVÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ UNESCO



 

               Mariánské Lázně
Mezinárodní festival Fryderyka Chopina 
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http://www.chopinfestival.cz/photos/photogalery/2011/IMG_0879.jpg
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Každé jednotlivé město, které se má stát součástí sériové nominace, musí zároveň 
splňovat vysoké standardy UNESCO v oblasti autenticity a integrity místa světového 
dědictví (čl. 79-95 Operačních směrnic). To znamená, že celková, historická urbanistická 
struktura a základy historických budov musí být zachovány, tj. staré budovy musí být 
v dobrém stavu, restaurovány a konzervovány, a musí být vyjádřen urbanistický 
charakter lázeňského města mezinárodního významu.



 
Mariánské Lázně - Nové lázně, Římské lázněMariánské Lázně Nové lázně - Královská kabina
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 Mariánské Lázně - Centrální lázně 1912
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Karlovy Vary 
Císařské lázně

1893 -1895
-

Císařská koupelna
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 Karlovy Vary – čp. 23

Karlovy Vary – Grandhotel Pupp
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Františkovy Lázně – Vila Imperial

Františkovy Lázně – Společenský dům                                Františkovy Lázně – Hotel Metropol
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Ochrana a správa statku 
Tato rubrika návrhu na zápis má poskytnout jasný obraz o stávajících legislativních, 

předpisových, smluvních, plánovacích, institucionálních a/nebo tradičních  opatřeních 
a plánu správy  (nebo jiného systému správy) na ochranu a správu statku, 

jak to vyžaduje Úmluva o světovém dědictví. 
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každé jednotlivé lázeňské město musí být schopno přispět určitým obsahem do celkové 
nadnárodní nominace, tj. musí přispívat hodnotami, které obohacují celkovou hodnotu série, 
které nejsou u jiných měst z historických důvodů zastoupeny nebo jim zcela chybí. 
Tento individuální příspěvek v jeho obsahu může být ovlivněn různými způsoby:
vztahující se k historickému rozvoji lázní – např. město jako celek může reprezentovat určitý 
prototyp, charakteristiku dané doby nebo konečné stádium rozvoje evropských lázeňských měst;
typologicky příbuzný – např. město může reprezentovat jako celek a jednotlivými prvky 
specifickou formální nebo funkční variantu obecného typu mezinárodního lázeňského města od 
18. století do 20. let 20. století;
koncepční – např. pokud město jako celek nebo díky nějakému individuálnímu aspektu přináší 
výjimečné řešení, umělecké, funkční či technické, které se projevuje jako inovační a příkladné.



 

VÝZNAMNÁ EVROPSKÁ LÁZEŇSKÁ MĚSTA
DOPORUČENÁ K  MOŽNÉ NOMINACI NA ZÁPIS 

NA LISTINU SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO
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. Bad Ems

. BadenBad Ischl  .



 

Karlovy Vary
Česká republika



 

Mariánské Lázně



 

Františkovy Lázně



 

Lázně Luhačovice



 

VELKÁ BRITÁNIE
Bath



 

NĚMECKO
Baden-Baden



 

Wiesbaden 



 

Bad Kissingen 



 

Bad Ems



 

Bad Pyrmont



 

FRANCIE
Vichy



 

BELGIE
Spa

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59/Spa_So1aJPG.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/Spa_So1dJPG.jpg


 

ITÁLIE
Montecatini  Terme



 

RAKOUSKO
Baden bei Wien



 

Bad Ischl



 

VÝZNAMNÁ EVROPSKÁ LÁZEŇSKÁ MĚSTA
DOPORUČENÁ K  MOŽNÉ NOMINACI NA ZÁPIS 

NA LISTINU EVROPSKÉHO LÁZEŇSKÉHO DĚDICTVÍ
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Teplice Šanov

Jáchymov

Poděbrady



 

Karlova Studánka

Lázně Libverda

Lázně Kundratice



 

Lázně Kundratice



 
Bad Elster Bad Wildbad



 

Nominace českých a moravských lázní na listinu světového dědictví
je skvělým oceněním našich lázní v historii i současnosti  


