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U s n e s e n í 

 

z 10. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 8. 2. 2018 v 15:00 hodin budově Magistrátu Statutárního města Karlovy Vary 

 

 

Přítomni:  Vojtěch Franta, Jiří Klsák, Ingeborg Štiková, Michal Urban,  

 

Omluveni: Jan Kuchař 

 

Ostatní zúčastnění: Zdeněk Hnízdil – zapisovatel, Jaroslava Pokludová, Veronika Vodičková  

  

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO Ing. arch. Vojtěch Franta zahájil 

jednání v 15:07 hodin a ukončil v 17:10. V úvodu jednání předseda komise přivítal přítomné členy 

i hosty a konstatoval, že Komise pro UNESCO je na jednání dne 8. 2. 2018 usnášeníschopná. Před 

zahájením schůze se musel omluvit Jan kuchař, a to kvůli neodkladnému a nepředvídatelnému 

jednání.  
 

Hostem jednání byla také Jaroslava Pokludová, která navrhla rozšířit bod různé o pod bod 

Definování prvotních rolí využití dotace Ministerstva kultury. Dále byl stažen z programu bod č. 7 

Vytvoření a definování činnosti Steering Group za Františkovy Lázně a projednán bude příště. 

Členové Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO pak schválili následující program: 

 

1) Zahájení, přivítání hostů, kontrola usnášeníschopnosti komise, odsouhlasení programu.  

2) Kontrola plnění úkolů. 

3) Aktuální stav procesu zápisu nominací „Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region 

Krušnohoří“. 

4) Informace ze společného jednání Site Managers Group (SMG) a profesionálů v cestovním 

ruchu v Baden Baden, ve dnech 29. a 30. 1. 2018 

5) Realizace webových stránek greatestspaofeurope.org – připomínky a úprava webového 

provizoria, vyhlášení nového výběrového řízení. 

6) Proces připomínkování Smlouvy o partnerství pro nominaci „Slavné lázně Evropy“  

7) Vytvoření a definování činnosti Steering group pro Františkovy Lázně – staženo z 

programu 

8) Různé   -    Výstava Lázně bez hranic – plány na další umístění roll-upů 

- Definování prvotních rolí využití dotace Ministerstva kultury 

 

Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
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Průběh jednání: 

2) Kontrola plnění úkolů  

 

Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2018 byl schválen ve svém 

plném znění na jednání Rady Karlovarského kraje, konané dne 5. 2. 2018, usnesením RK 

106/02/18. Obsah plánu práce byl stanoven na minulém jednání Komise RKK pro UNESCO a 

jeho znění je součástí předchozího usnesení. 

 

Na minulém jednání bylo dále domluveno s ředitelem destinační agentury Karlovarského kraje 

Živý kraj Petrem Židlickým, že než se připraví souhrnný grafický manuál celé mezinárodní 

nominace „Slavné lázně Evropy“, bude agentuře poskytnuto logo, které bude zatím využívat 

k propagaci na sociálních sítích a v online prostředí. Totéž bylo přislíbeno i pro nominaci 

„Hornický kulturní region Krušnohoří“. 

Loga byla poskytnuta a Živý kraj již začal pracovat na počáteční propagační kampani ve svých 

příspěvcích.  

 

Dále byly Odborem legislativním a právním Krajského úřadu Karlovarského kraje vypořádány 

připomínky ke Smlouvě o partnerství, týkající se vymezení finanční části a doby jejího trvání. 

OLaP úpravy smlouvy schválil bez připomínek. Další proces nakládání se Smlouvou o partnerství 

je samostatnou součástí programu jednání komise. 

 

Další úkol komise – Realizace webových stránek je průběžně plněn a je samostatnou součástí 

programu jednání komise 

 

Komise Rada Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijela k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

na vědomí. 

 

 

3) Aktuální stav procesu zápisu nominací „Slavné lázně Evropy“ a „Hornická kulturní 

krajina Krušnohoří“ 

 

Členové Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO byli seznámeni s průběhem nominací. 

 

Hornický kulturní region Krušnohoří 

- Nominační dokumenty dorazily do Paříže dne 26. ledna 2018 a nyní se čeká na 

vyhodnocení. Do Neoficiální zprávy hovoří, o tom, že by hodnotitelé z ICOMOS měli 

dorazit posoudit nominaci „Hornický kulturní region Krušnohoří“ v červnu 2018. 

- Na jednání rovněž padla potřeba projednat další možnosti součinnosti Karlovarského kraje 

a nominace, a to v otázkách propagace, přípravy edukativních akcí, přednášek a podobně. 

Tento bod bude zahrnut do programu příštího setkání. Na něm bude předseda spolku 

Montanregion Krušné hory/Erzgebirge Michal Urban prezentovat obsah odeslaných 

nominačních dokumentů. 

 

Slavné lázně Evropy 

- Informace o této nominaci jsou součástí bodu č. 4 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala usnesení k tomuto bodu a bere na 

vědomí. 
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4) Informace ze společného jednání SMG a profesionálů v cestovním ruchu v Baden Baden, 

ve dnech 29. a 30. 1. 2018 

 

Jednání zástupců nominovaných měst a odborníků cestovního ruchu se točilo kolem Management 

plánů nominace „Slavné lázně Evropy“ a realizace grafického manuálu pro dokumenty a webové 

stránky. Byla uskutečněna analýza takzvanými „Critical friends“ (Kritičtími přáteli) z Velké 

Británie, kteří objevili radikální rozdíly mezi Management plány jednotlivých měst – zejména šlo 

o nejednotné počty stran (například Bad Kissingen - 240 stran, Karlovy Vary - 70 stran) a dále 

chaotický obsah jednotlivých kapitol. 

Management plány bude potřeba kultivovat a dodat jim jednotnou strukturu. Ta byla zadána od 

počátku, ale každé město k ní přistoupilo po svém a nesledovalo ji. 

Bylo rozhodnuto, že „Critical friends“ přepíší jednotlivé Management plány nominovaných měst 

do formy, která umožní celý statek „dobře prodat“. 

U kapitol 2, 3 a 6, které jsou společné pro všechna města, bude třeba vše učesat a vyzdvihnout 

parametry statků a sjednotit popis přidané hodnoty.  

Co se týče Management plánů měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, zde 

bude třeba předělat jejich úvod, upravit znění monitoringu, změnit sekce s nehmotnými dopady 

účasti na Seznamu kulturního světového dědictví UNESCO a upravit akční body plánu. Ty na 

rozdíl od zahraničních měst, česká strana nominace celkem plní.  

„Critical friends“ by měli vše pročíst a upravit  do konce dubna. 

Do konce června by měla být pak kompletně předělána a hotova nominační dokumentace a 

zářiový termín podání nominace stále platí. 

 

Na jednání bylo dále definitivně rozhodnuto, že zhotovitelem grafického manuálu nominace pro 

propagaci „Slavných lázní Evropy“, včetně vyhotovení webových stránek, udělá Agentura Muller 

Valentin. Bylo tak dáno i navzdory tomu, že se o tyto záležitosti měla postarat Česká republika, 

která již v tomto směru podnikla a zaplatila jisté kroky.  

Česká strana nominace již soutěžila na podzim 2017 podobu grafického manuálu pro nominační 

dokumenty, který byl ostatními zeměmi schválen, přijat a zaplacen. Stejně tak již vytvořil Odbor 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje ve 

spolupráci s Odborem informatiky Krajského úřadu Karlovarského kraje provizorní webové 

stránky www.greatspasofeurope.org, kde se momentálně pracovalo na rozšíření a úpravě jejich 

obsahu.  

Účastníky setkání v Baden Baden byla dosavadní práce České strany nominace hodnocena velice 

pozitivně a cílem dalších jednání bude zpětné proplacení vynaložených nákladů ze společného 

mezinárodního účtu nominace. Zejména Dobrovolnému sdružení obcí České lázně – salony 

Evropy, které zpracovávalo dosavadní grafický manuál. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala usnesení k tomuto bodu a bere na 

vědomí. 

 

 

5) Realizace webových stránek greatspasofeurope.org – připomínky a úprava webového 

provizoria, vyhlášení nového výběrového řízení 

 

Vzhledem k vývoji situace, popsané v bodě 4 programu tohoto jednání, poskytne Odbor kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje veškeré 

prozatímní materiály, které má k dispozici a které sloužily k tvorbě provizorních webů, včetně 

zadání výběrového řízení pro grafická studia, a to i se seznamy oslovených vývojářů. 

Materiály budou zaslány Agentuře Muller Valentin prostřednictvím předsedy Komise Rady 

Karlovarského kraj pro UNESCO Ing. arch. Vojtěchem Frantou. 

 

http://www.greatspasofeurope.org/
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Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala usnesení k tomuto bodu a bere na 

vědomí. 

 

 

6) Proces připomínkování Smlouvy o partnerství pro nominaci „Slavné lázně Evropy“ 

 

usnesení 24/02/18 

 

Odbor legislativní a právní Krajského úřadu Karlovarského kraje odsouhlasil poskytovanou částku 

ve výši 100 000 korun pro DSO České lázně – salony Evropy i způsob definování trvání smlouvy, 

kde stojí: „Smlouva se uzavírá na dobu realizace projektu, nejdéle do roku 2020. Po případném 

zapsání na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, ji lze prodloužit za nových 

podmínek.“ 

Členové komise nakonec rozhodli, že bude ale třeba Smlouvu o partnerství znovu přeformulovat. 

Důvodem je její nabytí platnosti a požadovaná částka. Je třeba rozhodnout, zda ji nechat nabít 

platnosti od 1. 1. 2019 nebo v průběhu letošního roku. Pokud by smlouva začala platit letos, musel 

by sto tisícový příspěvek nejspíše uhradit Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního 

ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje, a ten vzhledem ke svému rozpočtu a předpokládaným 

akcím, touto sumou nedisponuje.  

DSO České lázně – salony Evropy momentálně čerpají svůj příspěvek od Karlovarského kraje 

formou individuální dotace (500 000 korun) a je třeba zvážit, zda by právě tato částka nebyla celá 

součástí příspěvku ze Smlouvy o partnerství.  

Smlouvu tedy bude třeba přepsat, definovat novou dobu trvání a připravit nejprve do Porady 

vedení Krajského úřadu Karlovarského kraje.  

Pokud by v tomto znění neprošla, vrátí se její podstata k původní podobě a rozhodne se pouze o 

datu platnosti. 

Do budoucna by se podle této smlouvy „vyrovnala“ také Smlouva o partnerství pro nominaci 

„Hornický kulturní region Krušnohoří“. 

 

Pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO se usnesla, že Odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu upraví znění smlouvy a připraví materiál do Porady vedení 

Krajského úřadu Karlovarského kraje, a to v co nejblíže možném termínu.  

 

 

7) Vytvoření a definování činností Steering Group za Františkovy lázně  

 

- Staženo z programu 

 

 

8) Různé – Výstava Lázně bez hranic – osud roll-upů – další plán na jejich umístění 

 

Roll-upy, které vyobrazují lázeňské budovy Karlovarského kraje, byly na konci turistické sezony 

2017 přesunuty na Magistrát Statutárního města Karlovy Vary.  

Bylo dohodnuto, že budou zapůjčeny do Císařských lázní v Karlových Varech, kde o jejich 

vystavení projevili zájem. 

Správce budovy Císařských lázní Drahoslav Stráský bude o situaci informován a výstavní roll-upy 

se mu zapůjčí. 
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8) Různé – Definování prvotních využití dotace Ministerstva kultury 

 

V letošním roce je žádáno o příspěvek ve výši 210 000 z Ministerstva kultury na projekt 

Uspořádání školení pro pracovníky infrastruktury cestovního ruchu a vydání prezentačních 

materiálů o nominaci „Slavné lázně Evropy“. 

Rozhodnutí o úspěchu či neúspěchu žádosti vejde v platnost v průběhu března. 

Bylo dohodnuto, že začnou být podnikány kroky k připravovám školení spolu s vydáním 

prezentačních materiálů na červen 2018.  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala usnesení k tomuto bodu a bere na 

vědomí. 

 

 

Členové komise se dohodli, že jedenácté jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

se uskuteční ve středu 11. dubna 2018 od 11:00 v budově A Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

V březnu se jednání neuskuteční z důvodu velké časové tísně většinu členů. 

 

V Karlových Varech dne 09. 02. 2018 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

 

 

 

           

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 


