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U s n e s e n í 

 
ze 17. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 8. 10. 2018 v 14:00 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje  

 

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

 

Omluveni:   

 

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

OKPPLaCR, Jaroslava Pokludová - vedoucí oddělení památkové péče 

odboru OKPPLaCR, Lubomír Zeman – historik architektury 

 

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

jednání v 14:06 hodin a ukončil v 15:35. Úvodem jednání předseda komise přivítal přítomné členy 

i hosty a konstatoval, že Komise pro UNESCO je na jednání dne 8. 10. 2018 usnášeníschopná.  

 

Členové Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO pak rozšířili program o bod Různé - 

Dopad  komunálních voleb na činnost Dobrovolného svazku obcí České lázně – salony Evropy 

(dále také jako „DSO“) a následně jej schválil v tomto znění: 

 

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) Marketingové aktivity nominací UNESCO 

5) Smlouva o partnerství mezi Karlovarským krajem a DSO. České lázně – salony Evropy 

v procesu  nominace „Slavné lázně Evropy“ – předložení návrhu smlouvy  poradě vedení 

kraje, schválení a připomínkování důvodové zprávy materiálu 

6) Různé - dopad komunálních voleb na činnost  Dobrovolného svazku obcí České lázně – 

salony Evropy 

 

pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

Průběh jednání: 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

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

infrastruktury cestovního ruchu ke statkům UNESCO v Karlovarském kraji na 15. října. Odbor 

kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu zajistil odborníky/lektory a pozval 

pracovníky v oblasti cestovního ruchu dle schváleného seznamu. 
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Na akci vystoupí a následné panelové diskuze se zúčastní tito odborníci: Mgr. Lubomír 

Zeman – historik architektury, Bc. Štefan Brštiak – vedoucí návštěvního provozu Státního zámku 

Kynžvart, RNDr. Michal Urban, CSc. – ředitel společnosti Montanregion Krušné hory - 

Erzgebirge, o.p.s., spoluautor nominačních dokumentací, Mgr. Dalibor Carda, starosta města 

Český Krumlov, Monika Göttler – diplomovaný geograf Města Regensburg ve věci Světového 

dědictví UNESCO, Jan Kratochvíl, vedoucí informačních center, agentura CzechTourism, Jan 

Kuchař – starosta Města Františkovy Lázně, Mgr. Jiří Klsák – archeolog, historik, karlovarský 

radní a krajský zastupitel a Ing. arch. Vojtěch Franta - krajský zastupitel pro oblast lázeňství, 

cestovního ruchu a UNESCO. 

Materiálně technické zabezpečení akce je zařízeno. Celou akci bude moderovat mluvčí 

krajského úřadu Jana Pavlíková a do data akce konání se už připraví pouze jmenovky. 

U příležitosti této akce měla být vydána také brožura, která by stručně a věcně provedla 

odbornou i laickou veřejnost fakty o lázeňské nominaci. Kvůli finalizaci nominační dokumentace 

bylo její zpracování posunuto na listopad.  

 

Jedním z minulých bodů byla také příprava žádostí o příspěvek z programu Ministerstva kultury 

Podpora pro památky UNESCO. Všechny čtyři žádosti byly v termínu podány na ministerstvo a 

nyní se čeká na jejich vyhodnocení, které proběhne na přelomu března/dubna 2019. 

 

usnesení 35/10/18 

 

Na základě usnesení Komise rady kraje pro UNESCO ve věci postupu stavebních úřadů (SÚ) a 

orgánů památkové péče (OPP) v případě chátrajících kulturních památek (KP) a objektů v 

památkově chráněných územích (PÚ) nominovaných k zápisu na Seznam UNESCO byl od konce 

července připravován pracovní materiál Seznam objektů ve špatném stavu – výstup měst 

nominovaných na zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. 

Pracovník oddělení památkové péče OKPPLaCR ve spolupráci se starosty měst „lázeňské“ a 

„hornické“ nominace tento materiál připravil a postoupil dle usnesení komise k rozhodnutí o 

dalším postupu ředitelce Krajského úřadu Karlovarského kraje. 

Momentálně se čeká na další krok, případně instrukce. Očekává se setkání pracovníků 

odboru stavebního úřadu, oddělení památkové péče a starostů.  

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského kraje 

aktivně vstoupit do problematiky ohrožených, resp. chátrajících památkově chráněných budov 

v památkových městských rezervacích a zónách na území nominovaných k zápisu na Seznam 

světového dědictví  UNESCO, a to s ohledem na možné ztráty kulturních a památkových hodnot 

daných objektů. 

 

pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

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

Krušnohoří“. 

 

Slavné lázně Evropy 

- dne 25. září byly zaslány  do Centra UNESCO v Paříži, resp. poradenské organizaci 

ICOMOS na posouzení (na tzv. „test úplnosti“) draft nominační dokumentace. Jde o 
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nominační dokumentaci, která je již po formální stránce v pořádku. Bude pouze potřeba 

dopracovat texty některých kapitol (kapitoly 2, 4 a 7) a přidat několik map, 

- v průběhu podzimu bude dokumentace zkompletována – všechny texty, mapy a 

fotografie budou dodány do konce listopadu, 

- v prosinci proběhne setkání ISG a IWG v britském Bathu, kde se bude finalizovat  

  konečná grafika a layout nominační dokumentace, 

- v polovině ledna 2019 dojde k podpisu příslušných dokumentů, resp. žádosti o zápis  

  zástupců sedmi zúčastněných zemí na půdě české ambasády v Paříži, 

 

Hornický kulturní region Krušnohoří 

 - ve druhé polovině listopadu se uskuteční jednání ICOMOS, na kterém případně vyzvou  

    zástupce česko-německé nominace k doplnění a  

- v případě, že dojde k výzvě k úpravám nominační dokumentace, je zde stanoven termín  

  realizace do konce února 2019. 

- dle neoficiálních informací by měla dokumentace projít „testem úplnosti“ 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

 

4) Marketingové aktivity nominací UNESCO 

 

Je nutné, aby nominovaná města začala s přípravou realizace zpracovaných Management plánů a 

uvědomila si svoji roli v případě zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví 

UNESCO. Existuje trend, kdy se vedení měst zaměřuje převážně na „měkké“ projekty (propagace, 

společenské akce, workshopy, výstavy) a opomíjí ty „tvrdé“ (převážně investiční povahy).  

Města by měla už nyní do svých rozpočtů, vedle prostředků na údržbu památek, vyčlenit 

prostředky na tyto „tvrdé“ projekty spojené s UNESCO (rozvoj infrastruktury, MHD, parkování, 

vícejazyčné dopravní značení, veřejné WC a podobně). 

Františkovy Lázně na rok 2019 počítají v rozpočtu se stavbou parkovacího domu. 

Také běžící projekt Smart cities od MasterCard vytvoří hrubou strategii, na co se mohou města 

připravit a jak mohou postupovat ve věci vytváření dalších koncepcí a rozvojových studií. 

Je třeba zapojit i kraj a za tímto účelem bude přidán do programu Komise Rady Karlovarského 

kraje pro UNESCO další pravidelný bod Marketingové aktivity nominací UNESCO. Za tímto 

účelem bude do příštího jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO vytvořena 

rešerše, jak ostatní kraje a města podporují  UNESCO statky na svých územích. 

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

výše uvedené informace na vědomí. 
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5) Smlouva o partnerství mezi Karlovarským krajem a DSO České lázně – salony Evropy 

v procesu  nominace „Slavné lázně Evropy“ – předložení materiálu na poradě vedení kraje, 

schválení a připomínkování důvodové zprávy materiálu 

 

usnesení 36/10/18 

Materiál pro poradu vedení Karlovarského kraje byl schválen v předloženém znění a bude 

předložen na poradě vedení kraje a poté, dle výsledku projednání, Radě Karlovarského kraje a 

Zastupitelstvu Karlovarského kraje. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Zastupitelstvu Karlovarského 

kraje schválit Smlouvu o partnerství mezi Karlovarským krajem a DSO České lázně – salony 

Evropy v procesu nominace „Slavné lázně Evropy“. 

 

pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

6) Různé – Dopad komunálních voleb na činnost Dobrovolného svazku obcí České lázně – 

salony Evropy 

 

usnesení 37/10/18 

Co se týče personálního zastoupení jednotlivých měst v DSO, ve Františkových Lázních 

nedochází ke změně, stejně tak v Mariánských Lázních – zde je pouze předpoklad složitějšího 

sestavování koalice na radnici. K největším změnám došlo v Karlových Varech. Petr Kulhánek, co 

by předseda představenstva DSO zůstává dále ve funkci svazu, minimálně do doby zvolení 

někoho jiného. Stejně tak Jiří Klsák i nadále zastává na místě ředitele DSO. 

Jediné, s čím je v této souvislosti funkce primátora Karlových Varů spjata, je členství v Mayors’ 

Steering Group (MSG) projektu Slavné lázně Evropy, kde je předsednictví uděleno právě České 

republice, resp. primátorovi Statutárního města Karlovy Vary. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO žádá uvolněného krajského zastupitele pro 

cestovní ruch, lázeňství a UNECO Ing. arch. Vojtěcha Frantu, aby společně s vedením města 

Františkovy Lázně a Mariánské Lázně vyvolali diskuzi s novým primátorem/primátorkou 

Statutárního města Karlovy Vary (předpokládá se, že primátorkou bude Andrea Pfeffer Ferklová) 

a apelovali na přenechání předsednictví MSG Petru Kulhánkovi, a to alespoň do doby dopracování 

nominační dokumentace a podání žádosti o zápis na Seznam světového dědictví v lednu 2019. 

Důvodem jsou letité zkušenosti a know-how s asi tisícistránkovým dokumentem nominace. 

V případě nesouhlasu nového primátora/primátorky chtějí zmínění zástupci měst vyvolat debatu 

na zřízení poradenského postu pro Petra Kulhánka. V této záležitosti jde pouze o dotažení 

nominačních dokumentů do finále. Členství v MSG by po odevzdání dokumentace bylo předáno 

primátorovi/primátorce. 

 

pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
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Členové komise se dohodli, že osmnácté jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

se uskuteční v pondělí 26. listopadu 2018 od 14:00 v budově Krajského úřadu Karlovarského 

kraje. 

 

V Karlových Varech dne 11. 10. 2018 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

           v. r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 


