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U s n e s e n í 

 
z 12. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 16. 5. 2018 v 14:00 hodin v místnosti 121A v budově Krajského úřadu 

Karlovarského kraje  

 

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

 

Ostatní zúčastnění: Zdeněk Hnízdil – zapisovatel, Jaroslava Pokludová, Milan Zukal, Lubomír 

Zeman 

 

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

jednání v 14:10 hodin a ukončil v 16:30. V úvodu jednání předseda komise přivítal přítomné členy 

i hosty a konstatoval, že Komise pro UNESCO je na jednání dne 16. 5. 2018 usnášeníschopná. 

 

Hosty jednání byli Ing. Milan Zukal, pracovník odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu 

Karlovarského kraje (vedoucí odboru regionálního rozvoje Ing. arch. Jaromír Musil se omluvil), 

který předložil komisi materiál k projednání ohledně Aktualizace Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 2014 – 2020 a historik a architekt Mgr. Lubomír Zeman. Ten spolupracuje na 

tvorbě lázeňských nominačních dokumentů. 

Do bodu různé bylo dále zahrnuto Projednání individuálních dotací pro Montantregion Krušné 

Hory – Erzgebirge, o. p. s., Dobrovolné sdružení obcí České lázně – salony Evropy a Národní 

památkový ústav Státní zámek Kynžvart a Dořešení výběru reprezentativních fotografií pro 

lázeňskou nominaci.  

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

 

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

2) Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020, host Ing. Milan Zukal, 

pracovník odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 

3) Kontrola plnění úkolů. 

4) aktuální stav procesu nominací „Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region 

Krušnohoří“ 

5) Vytvoření a definování činnosti Steering Group za Františkovy Lázně 

6) Příprava školení pro pracovníky v turistickém ruchu Karlovarského kraje, tematické 

okruhy, termín konání, technické požadavky, seznam oslovených 

7) Různé - Projednání individuálních dotací pro Montantregion Krušné Hory – Erzgebirge, o.    

             p. s., Dobrovolné sdružení obcí České lázně – salony Evropy a Národní památkový   

             ústav Státní zámek Kynžvart  

- Dořešení výběru reprezentativních fotografií z lázeňských měst pro účely  

  propagace nominace „Slavné lázně Evropy“ 
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pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

Průběh jednání: 

 

2) Aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020, host Ing. Milan Zukal, 

pracovník odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje 

 

Pan Zukal prezentoval členům komise materiál aktualizované části Programu rozvoje 

Karlovarského kraje (PRKK). Celá věc byla následně diskutována a členové komise shledali 

v dokumentu nedostatky, týkající se zejména absence samostatného zaměření na lázeňství a 

UNESCO. To je v PRKK zahrnuto jen obecně v části o cestovním ruchu. 

Komise dále vyslovila přání, aby příští dokument PRKK byl pravidelně konzultován s odborníky 

na lázeňství a UNESCO napříč spektrem, včetně pravidelných diskuzí s Komisí Rady 

Karlovarského kraje pro UNESCO. 

 

usnesení 26/05/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO bere na vědomí „Aktualizaci Programu rozvoje 

Karlovarského kraje 2014-2020“ 

 

pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

usnesení 27/05/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského kraje 

odsouhlasit Aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 v předloženém znění. 

 

pro: 0  proti: 0  zdržel se: 5 

 

usnesení 28/05/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského kraje doplnit 

Aktualizaci Programu rozvoje Karlovarského kraje 2014-2020 o opatření závazná v oblasti 

nominací UNESCO „Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region Krušnohoří“. 

 

pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

usnesení 29/05/18 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského kraje 

připravovat Program rozvoje Karlovarského kraje pro roky 2021 a dále s nezávislými odbornými 

pracovními skupinami, a to s ohledem na rozvoj spojený s nominacemi UNESCO, lázeňstvím, 

turismem a oblastmi s tím spojenými. 
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pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

3) Kontrola plnění úkolů 

 

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

Karlovarského kraje, dne 28. 5. 2018. Původně předpokládaný termín pro předložení do Porady 

vedení Karlovarského kraje, 30. 4. 2018, byl odložen, kvůli vyšším prioritám. Bylo třeba řádně a 

přednostně projednat žádosti o příspěvky z rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018 v oblasti 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu. 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 vytipování možných termínů pro odsunuté podzimní školení pracovníků 

v turistickém ruchu, včetně sestavení předběžného seznamu oslovených. 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) Aktuální stav procesu nominace „Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region 

Krušnohoří“ 

 

Slavné lázně Evropy 

- začátkem června bude hotov layout grafického manuálu pro nominační dokumenty,   

  spolu s wire frame (grafický manuál pro web).  

- za několik týdnů budou dále zkompletovány hlavní texty nominace a poté dojde na jejich    

  úpravu dle schváleného manuálu 

- dne 24. 6. se uskuteční Komise světového dědictví v Bahrajnu, kde bude představena  

brožura (dle zmíněného grafického manuálu) s hlavními body nominace a fotografiemi.   

Podoba brožury následně bude překlopena na weby 

- bude potřeba doladit a sjednotit Management plány. Česká strana nominace má  

  rozkoly konkrétně ve statistických údajích o městech a chybí jí mapy s vyznačenými  

  lázeňskými objekty. Městům jako Spa, Bath nebo Montecatini Terme chybí navíc soupis   

  budov, vázaných na významné kongresy a konference světové (evropské) historie. 

- podzimní termín předložení nominačních dokumentů platí, dle domluveného  

  harmonogramu 

 

Hornický kulturní region Krušnohoří 

- od 6. do 20. června čeká hornickou nominaci první technická mise. Oblast navštíví   

  odborník na geologii a montánní historii z Paříže. Momentálně se čeká na schválení a  

  upřesnění požadavků (zda se mají mise zúčastnit také starostové dotčených měst a obcí,  

  které památky a místa navštívit, konkretizovat program apod.) a upřesnění termínu.  

- rovněž došlo k převodu nové Národní kulturní památky Rudé věže smrti z majetku  

  Konfederace politických vězňů České republiky do majetku Národního památkového  
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  ústavu České republiky – bude potřeba aby NPÚ připravil materiál o památce pro účely  

  technické mise 

 

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

na vědomí. 

 

 

5. Vytvoření a definování činnosti Steering Group za Františkovy Lázně 

Františkovy Lázně mají již definováno a vybráno, kdo bude mít jednotlivé části městských 

památkových zón na starosti.  

 

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

vědomí. 

 

 

6. Příprava školení pro pracovníky v turistickém ruchu Karlovarského kraje, tematické 

okruhy, termín konání, technické požadavky, seznam oslovených 

 

Členové Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO se dohodli, že podzimním termínem 

konání bude pondělí 15. října. Školení pro pracovníky v turistickém ruchu Karlovarského kraje 

se uskuteční v sále Krajské knihovny Karlovarského kraje, a to nezávisle na termínu a výsledku 

podzimních komunálních voleb. 

Školení se bude týkat pouze lázeňské nominace, neboť Montantregion Krušné Hory – Erzgebirge, 

o. p. s., podnikne v tomto směru kroky nezávisle.  

Bylo rovněž vysloveno přání, aby na akci participovalo DSO České lázně – salony Evropy. 

Předložený seznam oslovených infocenter, bude po konzultaci s ředitelem Živého kraje – 

destinační agentury pro Karlovarský kraj Petrem Židlickým, doplněn a rozšířen o další možné 

subjekty. 

Do příštího jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO budou vytipovány tematické 

okruhy. 

 

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

vědomí. 

 

 

7) Různé - Projednání individuálních dotací pro Montantregion Krušné Hory – Erzgebirge,  

      o. p. s., Dobrovolné sdružení obcí České lázně – salony Evropy a Národní        

      památkový ústav Státní zámek Kynžvart  

 

usnesení 30/05/18 

Členové komise zkontrolovali žádosti o individuální dotace subjektů Montanregion Krušné hory - 

Erzgebirge, o.p.s., Dobrovolné sdružení obcí – České lázně – salony Evropy a Národní památkový 

ústav Státní zámek Kynžvart. 
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Dle sdělení žadatele Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., bude dotace, ve výši 

500 000,- Kč, využita na úhradu části nákladů, které budou v roce 2018 spojeny s nominací 

Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního 

dědictví UNESCO, a to zejména na opravu, údržbu a výzkum zapsaných montánních památek, na 

posílení turistické infrastruktury Montanregionu a na prezentační a edukativní aktivity.  

Tato částka je alokována v Rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018. 

 

Dle sdělení žadatele Dobrovolné sdružení obcí – České lázně – salony Evropy,  je potřeba dále 

zajistit koordinaci činností za Českou republiku, a to zpracování nominační dokumentace, včetně 

podání návrhu k zápisu, podíl na zpracování grafického návrhu nominace, správu statku světového 

dědictví, zajištění propagace, publicity a prezentace projektu veřejnosti a zajištění pohledové 

studie v jednotlivých městech. K tomuto účelu požaduje rovněž příspěvek ve výši 500 000,- Kč. 

Tato částka je rovněž alokována v Rozpočtu Karlovarského kraje pro rok 2018. 

 

Movitá Národní kulturní památka Kynžvartská daguerrotypie byla zapsána do seznamu Paměť 

světa UNESCO. Jde tak o první památku z Karlovarského kraje na seznamu UNESCO.  

Žadatel, Národní památkový ústav, chce příspěvek, ve výši 300 000,- Kč, využít na vybudování 

nové tematické expozice, v níž bude ústředním exponátem zmíněná památka. Expozice bude 

vybudována v přízemních prostorách, které jsou již stavebně připraveny. Výstavní plochy na ploše 

téměř 350 m2 jsou bezbariérové. Expozice bude přístupna bez průvodce a bude mít celoroční 

provoz. 

Nezbytnou součástí tohoto kroku bude požádat Finanční odbor Krajského úřadu Karlovarského 

kraje o rozpočtovou změnu a o poskytnutí částky z rezerv Karlovarského kraje či přebytku 

hospodaření Karlovarského kraje. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO schvaluje žádosti v předloženém znění, 

doporučuje poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Karlovarského kraje a doporučuje 

pověřit Ing. arch. Vojtěcha Frantu, uvolněného Zastupitele Karlovarského kraje pro oblast 

lázeňství, cestovního ruchu a UNESCO podpisem veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Karlovarského kraje. Zároveň doporučuje uložit odboru kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu připravit materiály pro jednání Rady Karlovarského kraje a 

Zastupitelstva Karlovarského kraje a předložit veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z 

rozpočtu Karlovarského kraje k podpisu uvolněnému členu Zastupitelstva Karlovarského kraje  

pro oblast pro oblast lázeňství, cestovní ruch a UNESCO a zajistit veškeré úkony ze smluv 

vyplývající. 

 

 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

7) Různé - Dořešení výběru reprezentativních fotografií z lázeňských měst pro účely  

       propagace nominace „Slavné lázně Evropy“ 

  

Na předchozím jednání komise byl uskutečněn výběr reprezentativních fotografií za města 

Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně. Počet těch nejkvalitnějších ale stále 
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nedosáhl požadované výše. Chybí reprezentativní  průhledy kolonád „na výšku“, které by tvořily 

předělové stránky v nominační dokumentaci.  

Tyto fotky bude potřeba buďto koupit od ČTK nebo od profesionálního fotografa.  

DSO České lázně – salony Evropy si nadefinuje, zda se fotografie vyberou a zaplatí nebo zda se 

rovnou poptají profesionální fotografové. 

 

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

na vědomí. 

 

 

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

se uskuteční v úterý 5. června 2018 od 14:00 v budově Městského úřadu Mariánské Lázně. 

 

 

V Karlových Varech dne 18. 05. 2018 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

 

 

 

          v.r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 


