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Křížovka - UNESCO 
 

Světové dědictví UNESCO 

- 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“ 

- Česko má na tomto seznamu celkem 14 památek 

 

 

Do křížovky doplň název města nebo vesnice, pro které/kterou sedí daný popis. 

 

1. V centru kterého historického města se nachází Sloup Nejsvětější Trojice? 

2. Ve kterém moravském městě se nachází Vila Tugendhat? 

3. Nedaleko Jihlavy leží město, jehož historické centrum je na Seznamu světového 

dědictví. Jaký je název města? 

4. Dalším městem protéká řeka Vltava. Na Seznamu světového dědictví je díky svému 

nádhernému historickému centru. Nachází se v Jihočeském kraji. O které město jde? 

5. V Jihočeském kraji nalezneme i další památku. Typická je stavbami ve stylu lidového 

baroka. O kterou vesnici se jedná? 

6. V historickém centru města ve Zlínském kraji nalezneme Arcibiskupský zámek, 

Podzámeckou a Květnou zahradu. O které město jde? 
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