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U s n e s e n í 

 
z 18. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 26. 11. 2018 v 14:10 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

Přítomni:  Vojtěch Franta, Jiří Klsák, Jan Kuchař, 

 

Omluveni:  Ingeborg Štiková, Michal Urban 

 

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

KPPLaCR, Jaroslava Pokludová - vedoucí oddělení památkové péče odboru 

KPPLaCR, 

 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO (dále také jen „komise“) Ing. arch. 

Vojtěch Franta zahájil jednání ve 14:10 hodin a ukončil v 15:40. Úvodem jednání předseda 

komise přivítal přítomné členy i hosty a konstatoval, že komise  je na jednání dne 26. 11. 2018 

usnášeníschopná.  

 

Před jednáním se z pracovních důvodů omluvili Michal Urban a Lubomír Zeman. Ingeborg 

Štikovou se nemohla zúčastnit z důvodu  nepředvídatelné dopravní situace. 

Členové Komise navrhli  rozšíření programu jednání  v bodu Různé o body Kalendář jednání a 

plán práce komise na rok 2019 a o Doplnění chybějících údajů do nominační dokumentace 

nominace Významné lázně Evropy a následně jej schválili 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) Různé - informace o propagačním článku o Hornické kulturní krajině Erzgebirge/ Krušnohoří  

               v magazínu Svět motorů 

-  Kalendář a plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok  

   2019 

- Doplnění chybějících údajů do nominační dokumentace nominace Významné lázně   

  Evropy 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO schválila program 18. zasedání 
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Průběh jednání: 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

Členům komise byla předána vyjádření účastníků Informační akce pro pracovníky infocenter a 

infrastruktury cestovního ruchu ke statkům UNESCO v Karlovarském kraji, konané dne 15. října 

v sále Krajského knihovny Karlovarského kraje. Dle podepsané prezenční listiny byli 

kontaktováni zúčastnění s prosbou o jejich zhodnocení akce. V zaslaných vyjádřeních je uvedeno, 

že to byl ze strany Karlovarského kraje dobrý krok, který jim poskytl první ucelené informace o 

dění kolem UNESCO a jeho přínosu i dopadu na cestovní ruch, lázeňství i prostý život. Až na pár 

organizačních výtek (ve smyslu, že jedna z návštěvnic nevěděla, kam si v areálu zajít na oběd), 

byla akce hodnocena jako velmi úspěšná, a to nejen návštěvníky a hosty z našeho regionu. (z 

vlastní iniciativy se přijel podívat také Petr Zlámalík, člen týmu Mastercard Advisors ze 

společnosti MasterCard). Ve vyjádřeních zaznívají také přání ohledně opakování školení. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro oblast UNESCO navrhuje Radě Karlovarského kraje 

odměnit pracovníky odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, kteří se na 

organizaci akce podíleli. Přispěli ke kladné prezentaci Karlovarského kraje. 

 

Na základě požadavku předsedy komise Vojtěcha Franty byla před říjnovou informativní akcí 

sepsána a vydána tisková zpráva. Ve zprávě byl popsán průběh a stav obou nominací a uvedeny 

informace o připravované informativní akci v krajské knihovně. Členům komise byl, vedle 

zmíněné zpětné vazby, předán také monitoring tisku, ze kterého je patrné, že se tiskovou zprávou 

o UNESCO nominacích v kraji zabývalo pět medií, z toho tři tištěná, jeden online server a jedno 

rádio.  

 

Usnesením Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO č. 37/11/18 byl požádán Vojtěch 

Franta, aby společně s vedením měst Františkovy Lázně a Mariánské Lázně vyvolali diskuzi 

s novou primátorkou Statutárního města Karlovy Vary 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.  

Jednání s primátorkou Andreou Pfeffer Ferklovou se uskutečnilo a primátorka vyjádřila důvěru v 

osobu Petra Kulhánka a v jeho setrvání ve funkci předsedy starostenské skupiny. 

Členové komise oceňují postoj primátorky v této záležitosti. 

 

Dále byly podniknuty první kroky k pokračování řešení problematiky ohrožených chráněných 

budov v památkových rezervacích a zónách obou nominací. Po té, co byl ředitelce Krajského 

úřadu Karlovarského kraje, Martině Vránové, předán materiál, kde starostové dotčených měst a 

obcí vytipovali ohrožené objekt, kde vlastník ve věci oprav nekoná, nebo je nezvěstný, přišel 

pokyn pro odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu 

Karlovarského kraje, aby zaměstnanci oddělení památkové péče provedli obhlídku daných 

objektů.  

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí. 
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3) Aktuální stav procesu nominací „Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region 

Krušnohoří“. 

 

Slavné lázně Evropy 

 - ve druhém listopadovém týdnu se uskutečnilo v německém Mainzu (Mohuči) jednání Site  

Managers Group. Zde bylo jasně určeno, že nominační dokumenty budou hotovy do 30.  

listopadu 2018, maximálně s povoleným termínem pro poslední úpravy do 7. 12. 2018.  

Text  nominační dokumentace je nyní v procesu posledních  připomínek a zejména   

 kontroly číselných údajů.  

- z jednání dále vyplynulo, že české lokální Management plány nejsou zpracovány podle  

 schváleného vzoru.. Byl podán oficiální dotaz, zda toto vadí či nikoliv. Pokud ano, budou  

muset být předpracovány, a to do března 2019. (Management plány nebudou součástí    

nominační dokumentace, která bude odevzdána v lednu 2019 spolu s žádostí o zápis  

statku.) 

- než se Management plány definitivně dokončí, je třeba se zamyslet nad kapitolou 

Monitoring. Periodický monitoring je nastaven po půlroční periodě, nicméně je 

doporučena perioda pětiletá. 

- dále bude zastupitelstvům  měst Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně 

předložena zpráva o postupu nominačního procesu včetně zpracování nominační 

dokumentace, kterou by vzala na vědomí 

 

Hornický kulturní region Krušnohoří 

 - V průběhu podzimu se konal také Panel ICOMOS (Českého národního komitétu  

Mezinárodní rady památek a sídel), kde členové komise vyslovili obavy z dopadu záměru  

těžby lithia na německé straně na nominovaný statek. Obavy byly vysloveny zejména kvůli  

možné ztrátě autenticity statku. 

- do konce roku by mělo být doručeno vyjádření, zda a co je třeba do dokumentace  ještě 

doplnit 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí. 

 

 

4) Marketingové aktivity v rámci nominací UNESCO 

 

Je třeba určit role měst a kraje a začít pracovat na konkrétních produktech. Za tímto účelem bude 

na příštím jednání komise předložen draft aktivit z lokálních Management plánů, který poslouží 

jako prvotní materiál pro přípravu koncepce propagace nominovaných či zapsaných statků 

UNESCO v Karlovarském kraji. Materiál připraví odbor kultury památkové péče, lázeňství a 

cestovního ruchu.  

Na další jednání bude přizván také Petr Židlický, jelikož zástupci zahraničních členů lázeňské 

nominace doporučují, aby propagační balíček lázeňské nominace zpracovala Destinační agentura 

Karlovarského kraje – Živý kraj. 
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Usnesení č. 38/11/18 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro doporučuje Radě Karlovarského kraje 

doporučit Zastupitelstvu Karlovarského kraje maximální podporu ve věci 

marketingových aktivit v rámci nominací UNESCO 

 

 

5) Různé – Informace o propagačním článku o Hornické kulturní krajině Erzgebirge/ 

Krušnohoří v magazínu Svět motorů 

 

V průběhu listopadu byl kontaktován Michal Urban redaktorem magazínu Svět motorů, který 

připravuje speciální číslo časopisu volně navazující na prezentaci českých památek UNESCO 

s tím, že v případě Hornického kulturního regionu Erzgebirge/ Krušnohoří bude zdůrazněna 

dlouhodobá příprava kandidatury a nadnárodní charakter.  

Článek vyjde ve dvojčísle 51-52, které bude na stáncích od 17. prosince, a na rozdíl od 

standardních vydání dvakrát tak dlouhou dobu. 

Magazín Svět motorů připravil zmíněný propagační článek zdarma.  

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí 

 

Různé – Kalendář a plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 

2019 

Na příštím jednání bude předložen Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

spolu s předběžným harmonogramem jednání komise. Návrh plánu bude připraven předsedou 

komise ve spolupráci s odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu a na 

jednání bude připomínkován, upravován a případně schválen. 

Následně bude předložen k odsouhlasení Radě Karlovarského kraje v roce 2019 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí 

 

Různé – Doplnění chybějících údajů/podkladů do nominační dokumentace lázeňské 

nominace 

 

Karlovarský kraj spolu s českými městy lázeňské nominace byl vyzván Michalem Urbanem a 

Lubomírem Zemanem k doplnění statistických údajů do nominační dokumentace. 

Karlovarským krajem byla data obratem poskytnuta a stejně tak od zástupců měst Karlovy Vary 

Mariánské Lázně a Františkovy Lázně.  

 

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

bere výše uvedené informace na vědomí 
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Členové komise se dohodli, že devatenácté jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro 

UNESCO se uskuteční v pátek 7. prosince 2018 od 13:00 v budově Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v zasedací místnosti 118 A. 

 

V Karlových Varech dne 27. 11. 2018 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

            

 

v. r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 


