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U s n e s e n í 

 
z 16. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 10. 9. 2018 v 14:00 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje  

 

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

 

Omluveni:  Michal Urban, Jaroslava Pokludová  

 

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

OKPPLaCR  

 

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

jednání v 14:07 hodin a ukončil v 15:06. V úvodu jednání předseda komise přivítal přítomné členy 

i hosty a konstatoval, že Komise pro UNESCO je na jednání dne 10. 9. 2018 usnášeníschopná.  

 

Jaroslava Pokludová byla z jednání omluvena kvůli čerpání dovolené a Michal Urban svou 

nepřítomnost odůvodnil pracovní vytížeností. 

 

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) Příspěvek z programu Podpory pro památky UNESCO Ministerstva kultury – schválení 

rozpočtu, příprava dalšího postupu žádosti 

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

schválení a připomínkování důvodové zprávy materiálu 

6) Různé. 

 

pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

Průběh jednání: 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

Na minulém jednání byl ustálen program Informační akce pro pracovníky infocenter a 

infrastruktury cestovního ruchu ke statkům UNESCO v Karlovarském kraji a mezitím Odbor 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zařídil její protagonisty.  

Vedle autorů lázeňské nominační dokumentace Mgr. Lubomíra Zemana a RNDr. Michala Urbana, 

který je zároveň ředitelem společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge o. p. s., 
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uvolněným členem Zastupitelstva Karlovarského kraje pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a 

UNESCO a předsedou Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO Ing. arch. Vojtěchem 

Frantou, přijali pozvání také starosta Českého Krumlova Mgr. Dalibor Carda či, expert Mastercard 

Advisors na oblast Smart City Petr Zlámalík. Dalším osloveným z řad expertů agentury 

CzechTourism termín konání akce, 15. říjen, nevyhovuje. Odbor kultury, památkové péče, 

lázeňství a cestovního ruchu na doladění zbytku školitelů pracuje. 

Osloveni budou také vrcholní představitelé regensburgské radnice Matthias Ripp a Klemnes 

Unger, a to dopisem zaslaným jménem Ing. arch. Vojtěcha Franty a Mgr. Veroniky Vodičkové. 

Odbor kultury začne v nejbližších dnech s přípravou a rozesíláním pozvánek na akci. 

 

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

odbornou i laickou veřejnost fakty o lázeňské nominaci. S Michalem Urbanem je rozjednán návrh 

pro brožuru, a to – Rozsah: 44 stran, čtvercový formát. Obsah: obálka - 4 strany, kritéria pro zápis 

lázní (OUV) - 6 stran, představení komponent - 22 stran, co je UNESCO a statek světového 

dědictví - 6 stran, zbytek do 44 stran - předělové fotky a rezerva. 

 

Zároveň s tím bude odborem kultury ve spolupráci s odborem vnějších vztahů a předsedou komise 

Vojtěchem Frantou připraven tiskový výstup. Jeho obsahem bude stav statků a nominačních 

dokumentů i informování o chystané školící akci.  

 

Jedním z minulých bodů byla také příprava žádosti o příspěvek z programu Podpory pro památky 

UNESCO Ministerstva kultury. Komisí bylo doporučeno, aby Karlovarský kraj podal čtyři 

žádosti, které by, při schválení, pomohly propagaci všech statků UNESCO v kraji. Odbor kultury 

připravil rozpočty jednotlivých projektů. 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 nominací „Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region 

Krušnohoří“. 

 

Dokumentace nominace „Slavné lázně Evropy“ bude zasláno do Paříže k testu úplnosti dne 26. 

září, a to jménem Ministerstva kultury ČR. Momentálně se dodělávají poslední detaily. 

 

Statek „Hornický kulturní region Krušnohoří“ čeká na vyjádření, zda bude zařazen, na seznam či 

bude třeba dokumenty doplnit. Toto rozhodnutí bude známo v listopadu 2018. 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. 

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

na vědomí. 
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4) Příspěvek z programu Podpory pro památky UNESCO Ministerstva kultury – schválení 

rozpočtu, příprava dalšího postupu žádosti 

 

usnesení 34/09/18 

 

Odbor kultury předběžně připravil přílohy č. 8. žádostí o příspěvek z programu Podpory pro 

památky UNESCO Ministerstva kultury, tedy rozpočty projektů. Na minulém jednání komise 

Rady Karlovarského kraje při UNESCO bylo doporučeno, aby kraj podal čtyři žádosti:  

Outdoorová putovní výstava statků UNESCO v Karlovarském kraji, Tvorba českých webových 

stránek nominace „Slavné lázně Evropy“, Publikace o UNESCO statcích v Karlovarském kraji 

(cca 60 stran) a Tvorba reprezentativní a profesionální fotobanky všech statků.  

Návrhy rozpočtů byly připravovány s 66% spoluúčastí Karlovarského kraje. Nově bylo 

rozhodnuto, že se spoluúčast navýší na hraničních 70% z celkových neinvestičních nákladů. 

Dále bylo navrženo, aby se projekt na tvorbu webových stránek přepracoval na projekt Propagace 

statků UNESCO v Karlovarském kraji a s tím došly úpravy také druhy výdajů. Jako důvod byly 

uvedeny obavy, aby se české weby nesuplovaly s těmi mezinárodními, které budou hrazeny 

z fondů Světového dědictví. 

U projektu na pořízení fotobanky vytipuje Michal Urban krušnohorské lokality, které by stály za 

snímkování pomocí dronu. 

Komise dále upozornila odbor kultury, aby ve všech přílohách žádosti nezapomněl upravit jméno 

hejtmanky Karlovarského kraje na Mgr. Jana Mračková Vildumetzová.  

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO vzala na vědomí, že Odbor kultury, památkové 

péče, lázeňství a cestovního ruchu upraví rozpočty žádostí o příspěvek z programu Podpory pro 

památky UNESCO Ministerstva kultury a připraví materiály pro jejich další postup. 

 

pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

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

schválení a připomínkování důvodové zprávy materiálu 

Členové Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO pročetli důvodovou zprávu materiálu do 

Porady vedení Karlovarského kraje a shledali v ní následující nedostatky: 

- do materiálu se doplní reference z dalších krajů, jakou částkou a jak podporují své statky  

  UNESCO 

- dodá se také porovnání v tabulce, jak Karlovarský kraj pomáhá „Hornickému kulturnímu  

  regionu Krušnohoří“ 

- doplní se důvody, proč by měl kraj souhlasit s touto formou podpory.  

- z materiálu budou odstraněny klišé a fráze (např. ….pohovoří se o tom dobrém i zlém,  

  …pokud nominace odpadne na výbornou a podobně.) 

- v textu se znovu zkontroluje gramatika  

 



 4 

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

na vědomí. 

 

 

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

UNESCO se uskuteční v pondělí 8. října 2018 od 14:00 v budově Krajského úřadu 

Karlovarského kraje. 

 

V Karlových Varech dne 11. 09. 2018 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

 

           v.r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 


