
KARLOVARSKÝ KRAJ 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

 

1 

 

 

U s n e s e n í 

 
z 14. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 30. 7. 2018 v 15:00 hodin na Městském úřadě ve Františkových Lázních  

 

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

 

Omluveni:  Ingeborg Štiková 

 

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

František Šnajdauf – místostarosta Františkových Lázní 

 

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

jednání v 15:15 hodin a ukončil v 17:45. V úvodu jednání předseda komise přivítal přítomné členy 

i hosty a konstatoval, že Komise pro UNESCO je na jednání dne 30. 7. 2018 usnášeníschopná.  

 

Přítomní členové pak navrhli rozšířit bod Různé o Prodloužení domény a hostingu spaarch.cz na 

další období 2018/2019 a Informování ze setkání World Heritage committee v Bahrajnu.  

 

Ingeborg Štiková byla z jednání omluvena z důvodu čerpání dovolené.  

 

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“. 

4) „Hornický kulturní region Krušnohoří“ – rozšířené informace z technické mise.  

5) Příprava školení pro pracovníky v turistickém ruchu Karlovarského kraje – upřesnění 

programu, výběr školitelů. 

6) Smlouva o partnerství nominace „Slavné lázně Evropy“ – úprava důvodové zprávy do 

materiálu pro Poradu vedení Karlovarského kraje. 

7) Steering Group – aktualizace seznamu, jeho přiložení k dokumentaci, informace o 

minulých i budoucích setkáních skupiny. 

8) Různé - Prodloužení domény a hostingu spaarch.cz na další období 2018/2019. 

- Informování ze setkání World Heritage committee v Bahrajnu. 

 

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

 

2) Kontrola plnění úkolů 

 

Dne 9. července 2018 byla usnesení RK 827/07/18 Rady Karlovarského kraje schválena 

aktualizace Programu rozvoje Karlovarského kraje (PRKK), která platí do konce programového 

období, tj. 2020. Ohledně nového programového období probíhají momentálně jednání na národní 

úrovni. Příprava Programu rozvoje kraje na další programové období tedy bude zahájena 

pravděpodobně v roce 2019. V PRKK 2021+ pak budou zohledněny aktuální koncepce a strategie, 

aby byly v souladu, připomínky z jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO aj. 

výborů či komisí, výstupy z monitorovacích zpráv plnění PRKK 2014 - 2020, evaluace nastavení 

indikátorové soustavy a další. 

 

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu rovněž informoval vedení Muzea 

Karlovy Vary o termínech, podmínkách a dalších náležitostech potřebných k podání žádosti o 

dotaci z programu Podpora pro památky UNESCO Ministerstva kultury pro rok 2019. Podpora by 

měla jít na úpravy a opravy popisek ve všech pobočkách muzea. Ředitelka muzea Ing. Lenka 

Zubačová přislíbila, že se záležitostí budou zabývat a žádost o příspěvek na nové, vícejazyčné 

popisky expozic, podají. Termín podání žádosti je do 31. září 2018. 

 

Dále by upravena důvodová zpráva materiálu do Porady vedení Karlovarského kraje, a to ohledně 

Smlouvy o partnerství s DSO České lázně – salony Evropy a Karlovarským krajem 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. 

 

3) Aktuální stav procesu nominace „Slavné lázně Evropy“  

 

usnesení 32/07/18 

 

Nominační dokumentace bude na konci září odeslána do Paříže k testu úplnosti, ale pouze její část 

bude zalomená, dle hlavního grafického layoutu. Zpracování kapitol se totiž protahuje. V konečně 

grafické podobě tak budou hlavní kapitoly 1. až 3. Do kapitoly 5. se musí doplnit majetek a 

struktury a čísla návštěvností, peněz určených na památkovou ochranu a správu statku atd. Města 

dodají mapy se svými vyznačenými „hlavními“ objekty. Po dokončení Management plánů bude 

třeba finální dokument přeložit do češtiny, aby byl. Radnicím měst Karlovy Vary Mariánské 

Lázně a Františkovy Lázně k dispozici. Města dále dodají seznamy nejcennějších zchátralých 

domů. Je zde snaha, aby se začala. Iniciovat společná jednání se zástupci stavebních úřadů a 

Karlovarského kraje.  

 

Pro Ředitelství Krajského úřadu Karlovarského kraje a Odbor stavební úřad zde vyplynul 

úkol: Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje zahájit jednání se stavebními 

úřady ohledně pokut, postihů a dalších možností řešení nečinnosti ve věci pustnutí památkově 

hodnotných objektů, co by součásti statku Slavné lázně Evropy. Je zde potřeba přesně určit postup 
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jednání u objektů v památkové rezervaci, a to i „nepamátek“ na tomto území. Za tímto účelem 

bude odboru poskytnuta Metodika Plánů ochrany památkových rezervací a památkových zón. 

 

pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

4) „Hornický kulturní region Krušnohoří“ – rozšířené informace  z technické mise 

  

Od 10. do 22. června probíhala technická mise, kdy krušnohorský region navštívil expert 

z Francie. Celá mise proběhla naprosto podle představ, za což patří také poděkování 

Karlovarskému kraji za pomoc. 

Expert Pierre Fluck zaslal report z mise ICOMOSu, který v listopadu sdělí, zda doporučuje statek 

k zapsání na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO nebo bude třeba 

dokumentaci ještě doplnit. Ve druhém případě bude čas na vyrozumění připomínek do února 

2019.  

V březnu 2019 pak ICOMOS definitivně určí, zda statek zapsat či nikoliv a na přelomu června a 

července 2019 dojde k slavnostnímu vyhlášení a zapsání Hornického kulturního regionu 

Krušnohoří na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Momentálně je tedy splněno a musí se čekat na výsledky.  

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

na vědomí. 

 

 

5. Příprava Školení pro pracovníky v turistickém ruchu Karlovarského kraje – upřesnění 

programu, výběr školitelů 

 

Bude třeba připravit jednání s odbornou i laickou veřejností, nejlépe periodicky každý rok či 

dvakrát do roka. Setkání se budou odehrávat na městské úrovni – laická veřejnosti a na krajské 

úrovni – odborná veřejnost. 

Ve Františkových Lázních již proběhlo setkání s laickou veřejností, ve věci informování obyvatel 

o skutečnostech UNESCO. Setkání dopadlo dobře a i na dále tu chtějí lidem postupně prezentovat 

plusy i mínusy života v památce. Karlovy Vary a Mariánské Lázně zatím pokulhávají.  

Města budou myslet v rozpočtech na finanční zátěže spjaté s údržbou statků a přípravě 

infrastruktury a podobně. 

 

Samotná krajská aktivita Školení pro pracovníky v turistickém ruchu Karlovarského kraje bude 

rozdělena do dvou bloků. Dopolední bude zaměřen na nominaci a lázeňství a druhý, odpolední na 

management a marketing.  

Aktuálně běží komunikace mezi Karlovarským krajem a Jihočeským krajem, kde mají dva statky 

na Seznamu UNESCO (Holašovice a Český Krumlov). Přáním je, aby se školení zúčastnil alespoň 

jeden ze starostů zmíněných měst, který by popsal, jak probíhá podpora jejich statku ze strany 

kraje a jak se žije v památce. Karlovarský kraj si musí uvědomit, že potencionální statky na 

Seznamu UNESCO jsou teď prioritou.  

Komunikace se rozproudila také vůči agentuře CzechTourism, u které poptáváme nějaké školitele. 
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Starosta Františkových Lázní Jan Kuchař dále rozjednal se společností MasterCard zakázku na 

průzkum trhu a turistů měst lázeňské nominace. Z informací z platebních karet vytvoří společnost 

statistky a žebříčky, za co tu turisté nejvíce utrácejí, jak dlouho v kraji pobývají, co je zajímá, jaké 

vyhledávají ubytován, kolik utratí a podobně.  

Materiál například také prozradí, zda je pro mimo kontinentální návštěvníky Karlovarského kraje 

spádové Letiště Václava Havla v Praze nebo například Letiště Franze Josefa Strauße Mnichov či 

jiné a jaké volí trasy. Zda cíleně navštěvují Českou republiku, nebo zda si volí několikadenní tripy 

napříč dalšími zeměmi s jednotlivými, denními zastávkami v daných lokalitách. 

Snahou je mít informace do data konání Školení pro pracovníky v turistickém ruchu 

Karlovarského kraje – 15. října, ale nejspíše se to nestihne. S dokončením zakázky se počítá až na 

sklonku roku 2018. Pořízená data by se mohla použít pro infocentra, destinační agentury, radnice i 

hoteliéry například k cílenější tvorbě balíčků, navržení infastruktury a služeb a podobně. 

 

Samotný program školení byl členy komise připomínkován a upraven.  

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

na vědomí. 

 

 

6. Smlouva o partnerství nominace „Slavné lázně Evropy“ – úprava důvodové zprávy do 

materiálu pro Poradu vedení Karlovarského kraje  

  

Bod byl z časových důvodů přesunut na další jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro 

UNESCO. Členům byl předán materiál a své připomínky si do příště připraví doma. 

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

na vědomí. 

 

 

7. Steering Group –aktualizace seznamu, jeho přiložení k dokumentaci, informace o 

minulých i budoucích setkáních skupiny 

Seznam členů Steering group za Mariánské Lázně a Františkovy Lázně zůstává stejný. 

V Karlových Varech budou seznam aktualizovat.  

Všechny se pak předají Lubomíru Zemanovi k doplnění do nominační dokumentace. Termínem 

k poskytnutí seznamů je 15. srpen. 

V Mariánských Lázních a Františkových Lázních se jednotlivá setkání členů Steering group 

uskutečnila. Karlovy Vary s jednáním počítají koncem srpna. 

 

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

na vědomí. 

 

 

8. Různé - Prodloužení domény a hostingu spaarch.cz na další období 2018/2019 

 

Karlovarský kraj nebude doménu spaarch.cz ani hosting dále prodlužovat. Všechny texty a fota ze 

stránek jsou zálohovaná na pevném disku. 
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Zahraniční tým pracuje na tvorbě celkových stránek statku Great Spas of Europe (Slavné lázně 

Evropy). 

 

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

na vědomí 

 

 

8. Různé - Informování ze setkání World Heritage committee v Bahrajnu 

 

Bod byl z časových důvodů přesunut na další jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro 

UNESCO. Členům byl předán zápis z informativního setkání k prostudování. Jeho obsah bude 

v případě potřeby šířeji rozebrán na dalším jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro 

UNESCO. 

 

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

na vědomí. 

 

 

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

se uskuteční v pondělí 27. srpna 2018 od 14:00 v budově Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. 

 

 

V Karlových Varech dne 03. 08. 2018 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

 

 

 

          v. r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 


