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U s n e s e n í 

 
z 15. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 27. 8. 2018 v 15:00 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje  

 

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

 

Omluveni:   

 

Ostatní zúčastnění: Zdeněk Hnízdil – zapisovatel, Veronika Vodičková – vedoucí odboru 

OKPPLaCR a Lubomír Zeman – historik 

 

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

jednání v 15:11 hodin a ukončil v 16:54. V úvodu jednání předseda komise přivítal přítomné členy 

i hosty a konstatoval, že Komise pro UNESCO je na jednání dne 27. 8. 2018 usnášeníschopná.  

 

Přítomní členové pak navrhli rozšířit bod Různé o Informace o františkolázeňských akcích – 

otevření rezervace SOOS a projednání studie rozvoje Máchovy ulice.  

 

Jaroslava Pokludová byla z jednání omluvena z důvodu účasti na služební cestě.  

 

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) Příprava školení pro pracovníky v turistickém ruchu Karlovarského kraje. 

4) Příspěvek z programu Podpory pro památky nominací UNESCO Ministerstva kultury – 

formulace žádosti Karlovarského kraje.   

5) Aktuální stav procesu nominací „Slavné lázně Evropy“ – komparace a doplnění nominační 

dokumentace, včetně Management plánu (MGP). 

6) Různé - Informace o františkolázeňských akcích – otevření rezervace SOOS a projednání 

studie rozvoje Máchovy ulice. 

 

pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

Průběh jednání: 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

Na minulém jednání přijala Komise RKK pro UNESCO usnesení ve věci úkolu pro krajský úřad – 

postup stavebních úřadů (SÚ) a orgánů památkové péče (OPP) v případě chátrajících kulturních 
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památek (KP) a objektů v památkově chráněných územích (PÚ) nominovaných k zápisu na 

Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

V této záležitosti byl po setkání dotčených odborů navržen postup, kdy Komise RKK pro 

UNESCO iniciuje nejprve předložení seznamů chátrajících objektů měst obou nominací, jejichž 

zajištění je dle jejich názoru třeba prioritně řešit. 

Města tak nejprve předloží seznam/tabulku těch nejpalčivějších objektů. Následovat bude svolání 

jednání zástupců dotčených orgánů státní správy a tajemníků daných městských úřadů, na kterém 

bude daná věc projednána. 

KÚ na základě výsledků jednání rozešle dotčeným orgánům podněty k jednání ve věci nařízení 

zajišťovacích prací/opatření (viz § 10 odst. 1 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči; 

§135-137 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon). 

Stejně tak mezitím města vyzvou i své vedoucí pracovníky SÚ, zda by mohly v této věci konat. 

KÚ bude dále sledovat, jak bude s podněty naloženo. 

 

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

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

připomínkování bylo posunuto na další jednání Komise RKK pro UNESCO. 

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

na vědomí. 

 

 

3) Příprava školení pro pracovníky v turistickém ruchu Karlovarského kraje 

 

Program akce se dočkal finální podoby. Nyní se závazně osloví zbytek přednášejících a dořeší se 

booking sálu v Krajské knihovně Karlovarského kraje. V této souvislosti byl také pozměněn název 

akce, tak aby obsahoval obě nominace, spolu s Kynžvartskou daguerrotypií, a to na Informační 

akce pro pracovníky infocenter a infrastruktury cestovního ruchu ke statkům UNESCO v 

Karlovarském kraji. 

Do programu se vedle starosty některého z českých měst na Seznamu UNESCO (osloveni budou 

starostové Českého Krumlova a Kutné Hory) doplní také blog s vyprávěním zahraničního starosty 

města zapsaného na Seznamu UNESCO. Starosta Františkových Lázní Jan Kuchař doporučil 

k oslovení starostu Regensburgu Matthiase Rippa, který o souvislostech života před a po zápisu, 

rád vypráví. 

Po jasném ustanovení čestných hostů a jejich blogů, budou v nejbližších dnech rozeslány nabídky 

k účasti příslušným institucím a starostům. 

 

U příležitosti této akce, chce Karlovarský kraj také vydat brožuru, která stručně a věcně provede 

odbornou i laickou veřejnost fakty o lázeňské nominaci. Michal Urban, již zpracovává prvotní 

nástřel její podoby. Předpokládaný rozsah je asi 40 stran, s poměrem obsahu 50:50 - text: 

fotografie. Předběžně je s několika jazykovými mutacemi – OKPPLaCR má na tuto činnost 

vyčleněny finance, a to včetně zpracovaného předběžného ocenění.  

Brožura bude obsahovat OUV (Mimořádné světové hodnoty), informace o celkové nominaci i o 

jednotlivých lázeňských městech.  
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Komise Rada Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijela k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

na vědomí. 

 

 

4) Příspěvek z programu Podpory pro památky nominací UNESCO Ministerstva kultury – 

formulace žádosti karlovarského kraje 

 

usnesení 33/08/18 

 

Karlovarský kraj by v rámci statku „Slavné lázně Evropy“ mohl požádat Ministerstvo kultury o 

příspěvek z Programu pro památky nominací UNESCO na výrobu putovní outdoorové výstavy. 

To znamená na zhotovení masivních bytelných stojanů, odolných vůči rozmarům počasí, a tvorbu 

grafiky a textů o nominacích. Dále na výrobu nové, větší publikace o obou unikátních nominacích, 

tvorbu webových stránek, a to spolu s nafocením aktuálních reprezentativních fotografií lázní i 

Krušnohoří, včetně snímku dronem.  

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO souhlasí s podáním žádosti na shora popsaný 

projekt a ukládá Odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu připravit 

podklady pro podání žádosti na Ministerstvo kultury, včetně všech příloh a rozpočtu projektu. 

Termín pro podání žádosti na ministerstvo kultury je 31. 9. 2018. 

 

pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

5) Aktuální stav procesu nominací „Slavné lázně Evropy“ – komparace a doplnění 

nominační dokumentace, včetně Management plánu (MGP) 

Dle poslední zprávy mezinárodní koordinace MGP, od Paula Simmonse, jsou nominační 

dokumenty českých měst v dobrém stavu.  

Byly stanoveny priority dokončovacích prací nominační dokumentace, konkrétně MGP: 

- akční plány bude potřeba nechat projít editorem a sjednotit je do tzv. „rodilé angličtiny“,  

  jelikož jsou některé překlady z ČJ do ANJ moc šroubovité.  

- uvážit, zda a jaké konkrétní cíle Akčních plánů navázat na ty obecné. 

- k odevzdávaným MGP v lednu 2019 bude třeba vytvořit 1- 2 stránkový „výcuc“, ten bude  

  předložen ke Complete Check v září 2018 – jsou k dispozici vzory z jiných měst. 

- MGP města Bath byl určen jako mustr všem. V nejbližší době bude všem rozeslán, kvůli  

  dorovnání detailů. 

- do MGP se dále doplní očividné problémy a řešení, a to spolu s budoucími  

  developerskými projekty, o kterých se jedná a ví. 

- akční plány se udělají sloupcové. Nyní mají řádkovou podobu. 

- dodělají se mapy s významnými objekty v buffer zóně lázeňských měst. 

 

Dále byly stanoveny priority dokončovacích prací nominační dokumentace u lokálních MGP:  

- upravit a sjednotit název statku napříč textem. 

- upravit rozsah území buffer zón. 

- vyndat z textu zkratky (např. MMR, MK…). 
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- u kapitoly 3 se čeká na vyjádření Barryho Gambela. Určí co a zda ještě dopsat. 

- do kapitoly 5 se dají tabulky s typy vlastnictví, kterou doplní jednotlivá města. 

- tabulky s typy vlastnictví propojit s novými kartografickými mapami, kde bude graficky  

  vyjádřen vlastnický podíl města a ostatních subjektů. 

- chybí konkrétní čísla na financování managementu a ochrany statku. Stačí je doplnit  

  rámcově, spolu s informacemi, jak bude správa fungovat. 

- doplnit sumy jednotlivých, skutečně plánovaných akcí – v kostce. 

- přidat stručný přehled přibližných akcí, sloužících k propagaci statku. 

- upravit seznam odborníku, pracovníku technických služeb a managerů statku – není    

  Steering group. 

- chybí mapa funkčních částí – prameny, parky, terapeutický krajina, vilové čtvrti a  

  podobně. – dodat do konce srpna. 

 

Celá nominace The Great Spas of Europe dostane také nové logo. Jeho podobou bude prostý text. 

Návrh dodá Müller Production. 

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

na vědomí. 

 

 

6) Různé - Informace o františkolázeňských akcích – otevření rezervace SOOS a projednání 

studie rozvoje Máchovy ulice 

 

Starosta Františkových Lázní Jan Kuchař informoval Komisi RKK pro UNESCO o dvou akcích, 

které souvisí s lázeňským statkem a turismem ve městě. 

Tou první bylo znovuotevření oblíbené turistické atrakce, rezervace SOOS, která dostála 

rekonstrukce a vznikla tu například nová centrální budova s pokladnou, expozicí, výstavním 

prostorem nebo třeba přednáškový altán. Otevření se koná 30. 8. 2018. 

Druhou akcí je zamýšlené představení studie rozvoje Máchovy ulice. To je na programu o týden 

později, dne 7. 9. 2018 na Městském úřadě Františkovy Lázně. 

Změnit by se měla velká část Máchovy ulice, která je souběžná s pěší zónou na Národní třídě, a to 

včetně Luisiných lázní, pramenů či lesoparku Amerika. Vzniknout by mělo rovněž až 122 nových 

pracovních míst.  

Akce je určena pro veřejnost. 

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

se uskuteční v pondělí 10. září 2018 od 14:00 v budově Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. 

 

V Karlových Varech dne 29. 08. 2018 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

 

         v.r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 


