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Partneři projektu Česká republika UNESCO

Vážení návštěvníci, 

hlavní město Praha a Vydavatelství MCU s.r.o. Český Krumlov Vás vítají na autorské výstavě fotografa Libora Sváčka, která vznikla u příležitosti 
letošního 25. výročí zápisu Historického centra Prahy na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Na tento prestižní mezinárodní seznam světově významných památek bylo historické jádro Prahy, které svou rozlohou odpovídá území 
Pražské památkové rezervace, zapsáno v roce 1992 spolu s Českým Krumlovem a Telčí. Centrum hlavního města je největší městskou 
památkovou rezervací v České republice a jednou z největších na světě. Rozkládá se na 8,95 km2, což představuje 1,8 % rozlohy celého 
města. Na jejím území se nachází 26 národních kulturních památek a 1 366 nemovitých kulturních památek. Taková koncentrace je zcela 
unikátní a jistě i proto je jedním z nejnavštěvovanějších míst České republiky. Je také málo známým faktem, že v roce 2010 byl k Historickému 
centru Prahy na Seznam UNESCO připsán nejvýznamnější krajinný prvek jihovýchodně od Prahy – Průhonický park, založený už v roce 
1885. Park se pyšní mnoha unikáty, jako je sbírka dřevin čítající 1 800 domácích a cizokrajných druhů, sbírkou rododendronů s 8 000 kusy 
keřů a přírodním Podzámeckým alpinem s rozlohou 3 ha, které bylo v letošním roce zpřístupněno veřejnosti v nové podobě po revitalizaci 
za přispění fondu zemí Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island a Lichtenštejnsko).

Většina fotografií pro výstavu je vybrána z knih „PRAHA“ a „UNESCO – Česká republika“, které vyšly ve Vydavatelství MCU v edici fotografických 
publikací, zaměřujících se především na prezentaci krás a zajímavostí naší země. Věříme, že téma knih i této výstavy je pro Vás atraktivní – 
vždyť právě památky zapsané na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO patří k tomu nejvzácnějšímu, co reprezentuje 
Českou republiku. Jsme rádi, že do této pokladnice patří i historické jádro hlavního města Prahy. 
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