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U s n e s e n í 
 

z 19. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 7. 12. 2018 v 13:00 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

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

 

Omluveni:  Michal Urban 

 

Ostatní zúčastnění: Zdeněk Hnízdil – zapisovatel,  

Veronika Vodičková – vedoucí odboru KPPLaCR,  

Lubomír Zeman – historik,  

Petr Židlický – ředitel Destinační agentury Karlovarského kraje – Živý kraj 

 

Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO (dále také jen „komise“) Vojtěch 

Franta zahájil jednání ve 13:09 hodin a ukončil v 15:15. Úvodem jednání předseda komise přivítal 

přítomné členy i hosty a konstatoval, že komise  je na jednání dne 7. 12. 2018 usnášeníschopná.  

 

Před jednáním se z pracovních důvodů omluvili Michal Urban. Lubomír Zeman mohl rovněž 

z pracovních důvodů dorazit až po 14. hodině.  

Členové komise navrhli úpravu programu a posun bodu Marketingové aktivity nominací 

UNESCO na úplný začátek jednání, a to z důvodu přítomnosti ředitele destinační agentury 

Karlovarského kraje – Živý kraj Petra Židlického. Následně schválili program v tomto znění: 

 

1) Zahájení, přivítání hostů, kontrola usnášeníschopnosti komise, odsouhlasení programu  

2) Marketingové aktivity nominací UNESCO 

3) Kontrola plnění úkolů 

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

Krušnohoří“ 

5) Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2019 

6) Různé  

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO schválila program 19. zasedání 

 

Průběh jednání: 

 

2) Marketingové aktivity nominací UNESCO 

 

Františkovy Lázně momentálně nechávají zpracovávat analýzu dopravní infrastruktury společností 

EDIP. Získají tím čísla pro další plánování infrastruktury ve městě i posílení autobusových spojů. 

Již nyní probíhá vysidlování aut (mimo rezidentních) z centra Františkových Lázní. 
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V dalším roce by podobnou analýzu měla zpracovat i zbylá dvě města české strany lázeňské 

nominace. 

Také Destinační agentura Karlovarského kraje – Živý kraj již propaguje nominace UNESCO ve 

svým propagačních materiálech, na konferencích, při přednáškách a podobně. 

 

Momentálně vzniká zájem na vytvoření uceleného brandu, ochraně značky a nákupu domén. 

S tím jde ruku v ruce výsledek projektu MasterCard, který pomalu finišuje a přinese první ucelené 

náhledy na vývoj marketingu v turismu a služeb měst. Přáním je na projektu s MasterCard 

pokračovat a zaměřit se na další analýzy ještě podrobněji.  

Na příštím jednání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO začnou jednání ohledně 

jednotné podoby uvítacích cedulí, lamposterů, informačních tabulí atd. 

 

Odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu se sežene pro další jednání v roce 

2019 srovnávací analýzy ekonomických přínosů a přehled investic ve městech před a po zápisu na 

Seznam dědictví UNESCO. Budou oslovena města po celé Evropě, včetně ČR. 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí. 

 

 

3) Kontrola plnění úkolů 

 

Došlo k přípravě znění usnesení městských zastupitelstev, a to ve věci obeznámení s dalším 

postupem lázeňské nominace. Členové komise ho projednali a navrhli následující úpravy: 

Je potřeba, aby zastupitelé měst Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské Lázně vzali na 

vědomí, že dne 22. ledna 2019 dojde v Paříži k podpisu nominačních dokumentů Great Spas of 

Europe/ Slavné lázně Evropy, a to za účasti starostů nominovaných měst. Dále, aby vzala na 

vědomí, že podoba dokumentu byla zpracována odborníky na danou problematiku a schválili 

lednovou služební cestu svých starostů/ potažmo zástupců za město do Paříže, a to za účelem 

odevzdání a podpisu nominační dokumentace statku Great Spas of Europe/ Slavné lázně Evropy. 

 

Upravená znění usnesení byla v pondělí 10. 12. 2018 odeslána příslušným členům komise 

k dotvoření a předložení do orgánů měst. 

 

Dalším úkol, příprava Plánu práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2019, 

je součástí programu tohoto jednání. 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí. 

 

 

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

Krušnohoří“. 

 

Slavné lázně Evropy 

 - dne 22. ledna 2019 dojde k předání lázeňské dokumentace na Velvyslanectví České  
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republiky v Paříži. 

- v březnu 2019 budou odeslány draftové verze management plánů jednotlivých měst.  

Vzniká zde obava, aby si města některými body zejména v kapitole monitoringu, neuložila 

příliš přísné podmínky plnění. Aktivity monitoringů budou ještě upravovány a doplněny. 

 

Hornický kulturní region Krušnohoří 

- kvůli absenci Michala Urbana nebyly podány aktuální zprávy o stavu schvalovacího 

procesu 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí. 

 

 

5) Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 2019 

 

Plán práce byl připomínkován a předán k úpravám. Na dalším jednání komise dojde na jeho 

finalizaci a následně bude přípraven materiál ke schválení pro jednání Rady Karlovarského kraje 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí 

 

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

se uskuteční ve středu 16. ledna 2019 od 14:30 v budově Krajského úřadu Karlovarského 

kraje v zasedací místnosti 118 A. 

 

V Karlových Varech dne 11. 12. 2018 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

            

 

v. r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 


