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U s n e s e n í 

 
z 13. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 3. 7. 2018 v 14:00 hodin na Městském úřadě v Mariánských Lázních  

 

Přítomni:  Vojtěch Franta, Jiří Klsák, Jan Kuchař 

 

Omluveni:  Ingeborg Štiková, Michal Urban 

 

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

 

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

jednání v 14:15 hodin a ukončil v 16:20. V úvodu jednání předseda komise přivítal přítomné členy 

i hosty a konstatoval, že Komise pro UNESCO je na jednání dne 3. 7. 2018 usnášeníschopná.  

 

Přítomní členové pak navrhli rozšířit bod Různé o Budoucí témata jednání Komise Rady 

Karlovarského kraje pro UNESCO a Připomínkování Koncepce cestovního ruchu Karlovarského 

kraje. 

 

Ingeborg Štiková byla z jednání omluvena z důvodu čerpání dovolené. Michala Urbana potkaly 

nepředvídatelné pracovní povinnosti. 

 

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 nominací „Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region 

Krušnohoří“ 

4) Příprava školení pro pracovníky v turistickém ruchu Karlovarského kraje – sestavení 

programu a seznamu oslovených subjektů 

5) Smlouva o partnerství nominace „Slavné lázně Evropy“ – postup poradou vedení kraje, 

další schvalovací proces  

6) Různé - Budoucí témata jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

- Připomínkování Koncepce cestovního ruchu Karlovarského kraje 

 

pro: 3  proti: 0  zdržel se: 0 
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Průběh jednání: 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

 

Pro současné jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO měl Odbor kultury, 

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

připravit seznam oslovených subjektů pro Školení pro pracovníky v turistickém ruchu 

Karlovarského kraje. Předložený návrh měl být konzultován s předsedou Destinační agentury 

Karlovarského kraje – Živý kraj Petrem Židlickým. 

Ten na dotaz odpověděl a aktualizovaný seznam byl předložen komisi k dalšímu posouzení. 

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

 

Na minulém jednání byly rovněž zkontrolovány a doporučeny ke schválení žádosti o individuální 

dotace týkající se nominací UNESCO od Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. a 

Dobrovolného sdružení obcí – České lázně – salony Evropy. K nim přibyla další žádost od 

Národního památkového ústavu na rozšíření expozice v Zámku Kynžvart, kam bude umístěna 

Kynžvartská daguerrotypie. Všechny tři žádosti byly řádně podány a schváleny usnesením 

Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 194/06/18 ze dne 21. 6. 2018.  

Žádosti Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s. a Národního památkového ústavu byly 

schváleny v předloženém znění, a to ve výši 500.000,- Kč a 300.000,- Kč.  

Žádost Dobrovolného sdružení obcí – České lázně – salony Evropy byla ponížena o 150.000,- Kč, 

tedy na konečnou částku 350.000,- Kč. Jako důvod byla vedením kraje uvedena absence tvrdých 

aktivit sdružení. Padl proto návrh do žádosti DSO České lázně - salony Evropy na příští rok 

obšírněji rozepsat výstup měkkých i tvrdých aktivit.  

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

na vědomí. 

 

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

Krušnohoří“ 

 

usnesení 31/07/18 

 

Slavné lázně Evropy 

- dne 24. 6. se uskutečnila Komise světového dědictví v Bahrajnu, kde byla představena  

brožura s hlavními body nominace a fotografiemi.  Bylo dohodnuto, že Critical friends se 

postarají o distribuci brožury hodnoticím komisařům. 

- dne 18. 7. 2018 se na Krajském úřadě Karlovarského kraje uskuteční setkání s dalšími  

  členy akční skupiny, kteří se komise v Bahrajnu zúčastnili. Ti podají další informace o  

  postupu. Jen pro informaci: na tomto jednání byly vráceny k přepracování dokumenty pro  

  nominaci města Žatce. 

 

Hornický kulturní region Krušnohoří 

- od 6. do 20. probíhala v Krušných horách technická mise. Oblast navštívil  
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odborník na geologii, montánní historii a industriální díla z Paříže, který byl nadšen 

z bohatství této lokality. Oslovila jej například sbírka Královské mincovny v Jáchymově, 

Rudá věž smrti či hornické domy a doly. 

- komisař dále upozornil na nedostatky v muzeích. Konkrétně na jednojazyčné a málo    

  obsáhlé či nekonkrétní popisky vzácných exponátů, kterými oblast disponuje. 

- Muzeum Karlovy Vary má možnost na výrobu popisek pořádat o dotaci  

  z programu Ministerstva kultury na Podporu pro památek UNESCO. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Muzeu Karlovy Vary zažádat dotaci 

na Podporu pro památky UNESCO z programu Ministerstva kultury a ukládá Odboru kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu informovat muzeum o termínech, podmínkách a 

dalších náležitostech potřebných k podání žádosti na Ministerstvo kultury pro rok 2019.  

 

pro: 3  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

4. Příprava školení pro pracovníky v turistickém ruchu Karlovarského kraje – sestavení 

programu a seznamu oslovených subjektů 

 

Termín plánovaného školení na pondělí 15. října v Krajské knihovně Kaprovy Vary platí. Členové 

komise navrhli předložený seznam ještě rozšířit o pracovníky služeb, tajemníky měst a pracovníky 

oborů rozvoje a investic, spolu s kulturními atašé, průvodci a majiteli cestovních kanceláří. 

Dále je nutno začít domlouvat školitele. Padl také návrh na pozvání starostů, případně pracovníků 

infocenter, měst Český Krumlov a Telč, a to kvůli předání jejich dobrých i špatných zkušeností 

s UNESCO.  

Program byl upraven a přestavěn s tím, že se členové komise do příštího jednání usmyslí, zda 

přizvat k akci také veřejný sektor. 

 

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

na vědomí. 

 

 

5. Smlouva o partnerství nominace „Slavné lázně Evropy“ – postup poradou vedení kraje, 

další schvalovací proces  

  

Smlouva je připravena pro projednání na Poradě vedení kraje. Bude ale třeba aktualizovat její 

důvodovou zprávu, a to s citem na přidané hodnoty lázeňské nominace. Zejména pak přínosu 

činností DSO České lázně – salony Evropy a nominace pro turismus v kraji.  

Člen komise Jan Kuchař, starosta Františkových Lázní, zašle aktualizovaná data týkající se 

návštěvnosti kraje. Aktualizovaná důvodová zpráva bude následně rozeslána zbývajícím členům 

komise, kteří ji společně na příštím jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

přeformulují a předloží k dalšímu jednání ke schválení. 
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Komise Rada Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijela k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

na vědomí. 

 

 

6. Různé - Budoucí témata jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

 

Jako další témata k budoucím jednáním Komise Rady Karlovarského kraje po UNESCO byla 

navržena nutnost řešit „reklamní smog“ ve městech lázeňské nominace, spolu s cizojazyčnými 

nápisy s absencí češtiny. Na tuto problematiku bude nezbytné začít vést dialog, a to spolu s městy 

lázeňské nominace. Je třeba začít vytipovávat palčivá místa a připravovat nápady na řešení. 

 

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

vědomí. 

 

6. Různé - Připomínkování Koncepce cestovního ruchu Karlovarského kraje 

 

Členové komise shledali koncepci jako příliš upovídanou. Bylo by třeba upravit a vypíchnout 

hlavní pilíře. Takhle jde o teoretickou kumulaci slov. Externí firma, která koncepci vypracovala, 

by měla dokument rozdělit na analytickou a metodickou část a upravit dle připomínek. 

 

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

vědomí. 

 

 

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

se uskuteční v pondělí 30. července 2018 od 15:00 v budově Městského úřadu Františkovy 

Lázně. 

 

 

V Karlových Varech dne 11. 07. 2018 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

 

 

 

           

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 


