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U s n e s e n í 

 
z 11. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 25. 4. 2018 v 14:00 hodin v místnosti 121A v budově Krajského úřadu 

Karlovarského kraje  

 

 

Přítomni:  Vojtěch Franta, Jiří Klsák, Michal Urban,  

 

Omluveni: Ingeborg Štiková, Jan Kuchař 

 

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

Ondřej Cink 

  

Původně avizovaný dubnový termín jednání byl z 11. dubna přesunut na 25. dubna. 

 

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

jednání v 14:10 hodin a ukončil v 16:23. V úvodu jednání předseda komise přivítal přítomné členy 

i hosty a konstatoval, že Komise pro UNESCO je na jednání dne 25. 4. 2018 usnášeníschopná. 

Před zahájením schůze byl omluven Jan Kuchař, a to kvůli služební cestě v zahraničí a Ingeborg 

Štiková, kterou zastihly nepředvídatelné pracovní povinnosti. 

 

Hostem jednání byl také kastelán Zámku Kynžvart Ondřej Cink, který dorazil projednat plány a 

změny na zámku, v důsledku zapsání Kynžvartské daguerrotypie, co by první movité památky 

z Karlovarského kraje na seznam UNESCO v rámci Paměti světa. Kvůli jeho přítomnosti byl tento 

výstup, původně pod bodem č. 5, přesunut na začátek jednání Komise RKK pro UNESCO.  

Byl stažen z programu bod č. 6 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) Kynžvartská daguerrotypie se v rámci Paměť světa dostala jako první movitá věc 

z Karlovarského kraje na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO – host. Ing. 

Ondřej cink, kastelán zámku Kynžvart 

3) Kontrola plnění úkolů. 

4) nominace „Hornický kulturní region Krušnohoří – obsah odevzdaných dokumentů, 

součinnost Karlovarského kraje a Montanregion Krušné hory/ Erzgebirge o.p.s ohledně 

propagace, přípravy edukativních akcí či přednášek, vila Zenker 

5) aktuální stav procesu nominace „Slavné lázně Evropy“  

6) vytvoření a definování činnosti Steering Group za Františkovy Lázně, upřesnění kdy a kam 

rozeslat seznamy za všechna tři města – staženo z programu 
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7) informace o příspěvku od Ministerstva kultury, příprava školení pro pracovníky v 

turistickém ruchu Karlovarského kraje, přednášející, výroba brožury „Slavné lázně 

Evropy“ 

8) Výběr reprezentativních fotografií z lázeňských měst pro účely propagace nominace 

„Slavné lázně Evropy“ 

 

Pro: 3  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

Průběh jednání: 

 

usnesení 25/04/18 

 

2) Kynžvartská daguerrotypie se v rámci Paměť světa dostala jako první movitá věc 

z Karlovarského kraje na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO – host. Ing. 

Ondřej cink, kastelán zámku Kynžvart 

 

Kastelán úvodem představil průběh dubnového vyhlašování Paměti světa a také výjimečnost 

movité národní kulturní památky Kynžvartské daguerrotypie. Ta je jedna z prvních daguerrotypií, 

kterou pořídil francouzský vynálezce Louis Daguerre a zachytil na ni motiv svého uměleckého 

ateliéru. Osobně ji s vlastnoručním věnováním daroval kancléři Metternichovi roku 1839, tedy ve 

stejném roce, kdy byla daguerrotypie patentována. Památka tak vlastně zaznamenává samotný 

vznik fotografie.  

Ondřej Cink následně představil plány přestavby části zámecké expozice, aby se památka mohla 

vrátit domů z Národního technického muzea, kde je od roku 2011 v zápůjčce.  

V zámku se promění cca 350 m2 v novou výstavní část věnovanou celkové propagaci nominací 

„Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region – Krušnohoří“, spolu s upravenou vitrínou 

s dusíkatou atmosférou, kde bude daguerrotypie k vidění. Předběžný harmonogram, dle kterého by 

se mohla vrátit památka na zámek, počítá s rokem 2021. Přáním pana kastelána je však tento 

proces urychlit, a to s pomocí Karlovarského kraje.  

Momentálně jsou hotovy stavební přípravy úprav expozice a bude potřeba začít realizovat 

stavebně-historický průzkum, po kterém odstartují samotné práce. Na průzkum se počítá přibližně 

s tří set tisícovou investicí. Samotná realizace nové expozice a vitríny spolkne až deset milionů. 

Členové Komise RKK pro UNESCO se dohodli, že budou zvát Ondřeje Cinka na jednání častěji, 

aby mohli všichni společně posuzovat a ladit „libreto“ plánované expozice, která poslouží 

k celkové propagaci UNESCO v Karlovarském kraji.   

 

Pro: 3  proti: 0  zdržel se: 0 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO se usnesla, že doporučuje Radě Karlovarského 

kraje přijmout usnesení ve věci maximální podpory návratu Kynžvartské daguerrotypie na NPÚ 

Zámek Kynžvart, v co nejkratším termínu, a to v návaznosti na vybudování expozice s tematikou 

navazující na propagaci nominací „Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region – 

Krušnohoří“. 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Daguerrotypie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Louis_Daguerre
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metternich
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3) Kontrola plnění úkolů 

 

Na minulém jednání komise bylo dohodnuto, že se vyhoví přání pana Drahoslava Stráského, 

ředitele Císařských lázní, a budou mu zapůjčeny mobilní výstavy „Slavné lázně Evropy“ a „Lázně 

bez hranic“.  

Po dohodě s Odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu došlo k předání 12 

kusů roll-upů panu Stráskému, které po dobu turistické sezony prezentují lázeňskou nominaci.  

Výstava Lázně bez hranic patří Magistrátu města Karlovy Vary a zde zatím k zápůjčce nedošlo, i 

přesto, že byl pan Stráský vyzván, ať se domluví s náměstkem primátora a členem Komise RKK 

pro UNESCO Jiřím Klsákem, který na jeho ohlas čekal. 

 

Smlouva o partnerství se dočkala další fáze a byl vypracován materiál, který jde do Porady vedení 

Karlovarského kraje, dne 30. 4. 2018. Dle situace se dále připraví materiál pro RKK a ZKK a 

smlouva se podstoupí ke schvalování také u DSO České  lázně – salony Evropy. 

 

Dalším úkolem bylo zmapování situace kolem žádosti o příspěvek ve výši 210 000 Kč 

z Ministerstva kultury na projekt Uspořádání školení pro pracovníky infrastruktury cestovního 

ruchu a vydání prezentačních materiálů o nominaci „Slavné lázně Evropy“. Ten byl 

Karlovarskému kraji neschválen.  

Předseda komise Vojtěch Franta vyslovil přání, že i přesto se bude na materiálech pracovat a 

školení se uskuteční.  

Další informace o této skutečnosti jsou samostatnou součástí programu jednání komise. 

 

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

na vědomí. 

 

 

4) Nominace „Hornický kulturní region Krušnohoří – obsah odevzdaných dokumentů, 

součinnost Karlovarského kraje a Montanregion Krušné hory/ Erzgebirge o.p.s ohledně 

propagace, přípravy edukativních akcí či přednášek, vila Zenker 

Vešel již ve známost termín technické mise návštěvy ICOMOS (Mezinárodní rady památek a 

sídel). Tím jsou dny od 10. do 20. června, kdy budou hodnotitelé posuzovat nominované území. 

 

Montanregion Krušné hory/ Erzgebirge o.p.s, dále vyřkl potřebu uspořádat „kulatý stůl“ se 

zástupci dotčených obcí, NPÚ, Lesů ČR a podobně, aby se sjednotila metodika ochrany památek a 

lesů na nominovaném území. Na tomto záměru se začíná pracovat. 

 

Obsah dokumentů a problematika kolem sídla obecně prospěšné společnosti, vile Zenker, byly 

z časových důvodů přesunuty na příští jednání Komise RKK pro UNESCO. 

 

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

vědomí. 
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5) Aktuální stav procesu nominace „Slavné lázně Evropy 

 

Minulý týden se uskutečnilo jednání řídící i pracovní skupiny, kde došlo k aktualizaci 

harmonogramu, který počítá s dokončením nominačních dokumentů 15. září 2018. 

Ve druhé polovině září by dokumenty měly vyrazit do Paříže na test úplnosti. S jeho výsledky 

budou žadatelské země seznámeny v listopadu – zde není předpoklad, velkých změn k vypořádání. 

Do 1. června bude také hotový celkový grafický návrh dokumentů. 

 

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

na vědomí. 

 

 

6) Vytvoření a definování činnosti Steering Group za Františkovy Lázně, upřesnění kdy a 

kam rozeslat seznamy za všechna tři města  

 

– Staženo z programu 

 

7) Informace o příspěvku od Ministerstva kultury, příprava školení pro pracovníky v 

turistickém ruchu Karlovarského kraje, přednášející, výroba brožury „Slavné lázně 

Evropy“ 

Ministerstvo kultury nevyhovělo žádosti Karlovarského kraje na dotaci ve výši 210 000 Kč na 

projekt Uspořádání školení pro pracovníky infrastruktury cestovního ruchu a vydání prezentačních 

materiálů o nominaci „Slavné lázně Evropy“.  

Kvůli této situaci, časové tísni a potřebě reorganizovat některé záležitosti, byl termín konání 

školení přesunut na začátek října.  

Podklady pro příslušnou brožuru o nominaci jsou již připravovány a je konzultována její 

předběžná grafická podoba.  

Dále začaly být podnikány kroky pro přesměrování akce. 

 

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

na vědomí. 

 

 

8) Výběr reprezentativních fotografií z lázeňských měst pro účely propagace nominace „Slavné lázně 

Evropy“ 

Bylo vybráno okolo 20 fotografií od každého města (Kalovy Vary, Mariánské Lázně a 

Františkovy Lázně) z archivu GSOE, které poslouží jako dokumentace movitých a nemovitých 

statků do nominace.  

Dále se vyberou fotografie (okolo 5 kusů) ve spolupráci s Destinační agenturou Karlovarského 

kraje – Živý kraj, které poslouží jako profesionální reprezentace cestovního ruchu měst a památek 

na webech a v materiálech UNESCO. 
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Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala usnesení k tomuto bodu a bere na 

vědomí. 

 

 

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

se uskuteční ve středu 16. května 2018 od 14:00 v budově A Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. 

 

 

V Karlových Varech dne 26. 04. 2018 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

 

 

 

          v. r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 


