
EUROKVÍZ 2023 

Kulturní dědictví 

 

Burgundsko-Franche-Comté 

1. Region Burgundsko-Franche-Comté vlastní zámek Château de Châteauneuf, který se 

nachází ve stejnojmenné vesnici, jedné ze 172 „nejkrásnějších vesnic ve Francii“. Kraj 

se rozhodl pokračovat v obnově hradu a učinit z něj středobod památkového a kulturního 

projektu spojeného s regionem. Zámek byl postavený ve 12. století a patřil několika 

francouzským šlechtickým rodinám. Ve kterém roce se zámek stal majetkem státu?  

            2008 

            1982 

            1936 
 

2. Město Besançon je známé svou citadelou a opevněním, které jsou zařazeny do Seznamu 

světového dědictví UNESCO, a tím, že je francouzským hlavním městem: 

            automobilu 

            hodinářství 

            taveného síra 

 

3. Vauban, Victor Hugo, Louis Pasteur, Gustave Courbet, Colette... Mnoho slavných lidí, vizionářů 

a vynálezců, kteří byli součástí francouzských politických, sociálních a kulturních dějin, se 

narodilo nebo se usadilo v Bourgogne-Franche-Comté. Jak se jmenuje tento člověk, autor 

velkého vynálezu 19. století, který má nyní ve svém rodném městě muzeum pojmenované po 

něm? 

 Gustave Eiffel 

 Nicéphore Niepce 

 Vauban 
 

4. Dijonská sova, bílý medvěd Pompon, burgundský šnek... Regionální dědictví je ilustrováno 

prostřednictvím zvířat. Mezi nimi je Lev z Belfortu: 

 11 metrů vysoká socha na útesu postavená na počest obránců města 

 každoroční půlmaraton mezi Belfortem a Montbéliardem 

 nejslavnější obyvatel neméně slavné zoologické zahrady města 
 

 

 

 

 

 

 



Středočeský kraj 

1. Na jihovýchodním okraji Prahy najdete městečko s rozlehlým parkem, kam mnoho lidí 

jezdí odpočívat. Park patří ke stejnojmennému renesančnímu zámku. Nikoliv náhodou 

je zámek sídlem Botanického ústavu – neboť park je pro rozmanitost lesů, květin a 

krásného propojení přírodní krajiny s umělým parkem zapsán na seznamu UNESCO. 

Jaký je název oblasti? 

 zámecký park a lovecká obora Konopiště 

 Divoká Šárka  

 Průhonický park 

 

2. Vorařství má dlouhou tradici a je to tradiční znalost a řemeslo. Stále existuje několik 

skupin – můžeme tedy dokonce tradičně mluvit o cechách. Nyní se ve spolupráci s 

dalšími cechy z Německa a Rakouska snaží získat zápis do UNESCO a uznání za své 

řemeslo. Jak se jmenuje vorařský cech ve středních Čechách? 

 Spolek Polabí (cech Polabí) 

 Vltavín 

 Vltavan 

 

3. Kulturní dědictví bývá tradičně představeno formou tradičního řemesla v muzeích nebo 

skanzenu. Ve středních Čechách jsou tři skanzeny, které nabízejí bohatý kulturní 

program zobrazující kulturní dědictví minulosti a udržující tradici řemesel naživu. 

Můžeme jmenovat například pletení košíků, velikonoční pomlázku, tradiční techniky 

zdobení vajíček na Velikonoce nebo dráteníka a jeho dovednosti... je toho ovšem 

mnohem víc. Tato muzea lidové architektury často ožívají při natáčení vánočních 

pohádek. Na těchto místech se natáčí jeden z nejnovějších filmů Tajemství staré 

Bambitky: 

 Skanzen Kouřim a Lysá nad Labem 

 Skanzen Kouřim a Přerov nad Labem (open air museum Kouřim and 

      Přerov nad Labem) 

 Skanzen Vysoký Chlumec a Veselý kopec 

 

4. Za vlády krále Karla IV. byl postaven hrad, jehož hlavním účelem nebylo jen sídlo pro 

krále, ale také pevnost pro uložení korunovačních klenotů. Jak se jmenuje tento malebný 

monumentální hrad? 

 Karlštejn 

 Křivoklát 

 Pražský hrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opolské vejvodství 

1. Návrhy na vytvoření muzea v Opoli [Oppeln] se začaly objevovat na konci 19. 

století. Průkopnická myšlenka byla 25. října 1897 představena na setkání opolských 

učenců Arturem Pagelsem, starostou a právníkem. Muzeum Opolského Slezska v 

Opoli má čtyři výstavní pavilony. Jedná se o: barokní budovu, která dříve patřila 

jezuitským bratřím (Mały Rynek 7), budovu z 19. století, ve které je v současnosti 

galerie na ul. Ozimská 10, nájemní dům ul. św. Wojciecha 9 a nový výstavní pavilon 

(Mały Rynek 7a). Vedení muzea a vědecká oddělení sídlí v historickém klasicistním 

činžovním domě s adresou ulice św. Wojciecha 13. Identifikujte tuto budovu: 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



2. „Kołocz śląski“ (Slezský koláč) také známý jako „kołacz śląski“ (Slezský dort), je 

obdélníkový dort o hmotnosti asi 5–6 kilogramů, tradičně pečený ve čtyřech 

druzích. Vyrábí se v opolském a slezském vojvodství v Polsku již od 10. století. 

Tehdy jej tradičně pekly výhradně zručné ženy, které během pečení nepouštěly do 

místnosti ani průvan, ani muže. Zvenku má zlatou barvu a je posypaný moučkovým 

cukrem, zatímco uvnitř jsou: 

 brusinky, angrešt nebo jahody 

 sýr, mák nebo jablka 

 čokoláda, arašídové máslo nebo nutella 

 

 

3. Většina  vajec zdobená technikou stylus (technika rytí) pochází z regionu Opolského 

Slezska. Nejprve se barví a později zdobí pečlivými vzory, obvykle květinovými. 

Ty jsou na povrchu vajec jemně vyřezávané. Tyto vzory byly často doplněny 

speciálními nápisy. Jak se jim říká? 

 pisanki 

 kroszonki (kraszanki) 

 ażurki 

 

4. Vedení medvěda („wodzenie niedźwiedzia“), nazývaného také „kludzenie bera“ 

nebo „łażenie z berym“, se praktikuje v mnoha hornoslezských městech – v regionu 

Opole bylo zaznamenáno mnohem více skupin než ve Slezském vojvodství (přes 

100 ). V opolské provincii „bery“ (medvědi) procházejí oblast po celé masopustní 

období a někteří zahajují svou cestu již první sobotu po svátku Tří králů. Nejde tedy 

pouze o zvyk spojený s masopustem. Od kdy je zvyk vodit medvěda v Opolském 

Slezsku zapsán na národní seznam nehmotného kulturního dědictví? 

 od roku 2008 

 od roku 2021 

 od roku 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porýní-Falc 

1. Hambašská slavnost je považována za symbol demokracie v celém Německu. Po 

porážce Napoleona došlo v celé Evropě k reorganizaci, která se dotkla i Porýní-

Falce. Kvůli sílící politice paternalismu a útlaku se 27. května 1832 sešlo asi 30 

000 lidí, aby se postavili za sjednocené Německo, základní politická práva a za 

Evropu sjednocenou solidaritou. Jaký nápis byl vidět na vlajkách? 

 “Mancipatio” 

 “Jednota, svoboda a demokracie” 

 “Znovuzrození Německa”  

  

 

2. SchUM je název pro sdružení, které ve středověku vytvořily židovské komunity 

hornorýnských měst Speyer, Worms a Mainz. Udávaly trend židovské společnosti 

a kultury v Německu. Součástí SchUM jsou dnes unikátní komunitní centra, 

památky a hřbitovy. Od července 2021 jsou na Seznamu světového dědictví 

UNESCO, což z nich činí nejnovější místo světového dědictví v Porýní-Falci. 

Mimo jiné tam můžete navštívit nejstarší židovský hřbitov v Evropě. Kde se 

nachází? 

 Mainz 

 Speyer 

 Worms  

 

3. Trier (Trevír) je nejstarší město v Německu a kdysi bylo jednou z největších 

metropolí Římské říše. Dnes jsou římské památky v Trevíru součástí Světového 

kulturního dědictví UNESCO. Dominantou města je „Porta-Nigra“, 

nejzachovalejší římská městská brána severně od Alp. Celkem bylo římské 

osídlení spojeno s důležitými cestami čtyřmi branami ve všech směrech. Kterým 

směrem se nachází Porta Nigra? 

 sever 

 jih 

 východ 

 

4. Údolí horního Středního Rýnu, součást Světového dědictví UNESCO se táhne od 

Bingenu po Koblenz. Úsek Rýna dlouhý 67 km je považován za nejkrásnější část 

celého toku řeky. Fascinující je však i historie regionu, o čemž se můžete 

přesvědčit z četných hradů a památek. Zámek z pohádky připomíná například 

zámek Sooneck. Pod jakým jménem je znám? 

 zámek Šípkové Růženky 

 zámek loupežnického barona (Robber Baron Castle) 

 zámek Rose Hunt 

 

 

  



Evropa 

 

1. Ve kterém měsíci se konají Dny evropského dědictví? 

 září 

 prosinec 

 červen 

 

2. Co je to platforma „Europeana“? 

 schéma mobility 

 online platforma, kde najdete Evropské kulturní dědictví v digitální 

      podobě 

 databáze evropských filmů 

 

 

3. Jaký evropský program se věnuje financování projektů v sektoru kulturního 

dědictví? 

 Kreativní Evropa 

 Europa Nostra 

 Erasmus+  

 

      

 

4. Která města jsou pro rok 2023 Evropská hlavní města kultury? 

             London (Spojené království), Berne (Švýcarsko), Oslo (Norsko) 

             Esch (Lucembursko), Kaunas (Litva), Novi Sad (Srbsko) 

             Elefsina (Řecko), Veszprém (Maďarsko) and Timisoara (Rumunsko) 

 

 

5. Kdo je členem Evropské komise (komisařem) odpovědným za kulturu a kulturní 

dědictví? 

       Thierry Breton 

       Mariya Gabriel 

       Ursula von der Leyen 

 

 

 

 

 

 

 


