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U s n e s e n í 
 

z 20. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 16. 1. 2019 v 14:30 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 KPPLaCR,  

Jaroslava Pokludová, vedoucí oddělení památkové péče, odboru KPPLaCR 

Petr Židlický – ředitel Destinační agentury Karlovarského kraje – Živý kraj 

 

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

Franta zahájil jednání v 14:34 hodin a ukončil v 17:25. Úvodem jednání předseda komise přivítal 

přítomné členy i hosty a konstatoval, že komise je na jednání dne 16. 1. 2019 usnášeníschopná.  

  

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) Návrh změn v obsazení komise 

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

7) Různé  

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO schválila program 20. zasedání 

 

Průběh jednání: 

 

2) Marketingové aktivity nominací UNESCO 

 

Na jednotlivých setkáních zastupitelů měst, destinační agentury a dalších vyvstal jako hlavní 

problém návrhu marketingových aktivit rozpočet. Není stanovena výše výdajů pro tento účel ani 

jejich hranice. Bude potřeba čerpat inspiraci u měst, která jsou už v UNESCO.  

Destinační agentura – Živý kraj podpoří produkty a komunikaci ve věci propagace statků. Není ale 

na ní, aby tyto produkty vymyslela.  
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V polovině ledna se koná setkání v Bathu, kde by se měla projednávat jednotná forma 

marketingové propagace, jejího layoutu. Po té bude znám záměr mezinárodního společenství 

GSOE. Pokud nedojde na dohodu, bude najat odborník, který by s marketingem UNESCO 

pomohl. Již nyní je najata firma na PR kampaň.  

V roce 2020 se koná v Dubaji EXPO 2020 s tématem voda. Bude třeba dořešit, zda tento trh 

oslovit a zda reprezentovat „Slavné lázně Evropy“ nebo jen lázně (kulturní památky, terapeutická 

krajina, prameny). To bude záviset na vývoji zápisu nominace. 

Cílovým stavem je mít (pracovat na tom během let 2019, 2020, 2021) personální obsazení na 

marketing za „Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region Krušnohoří/ Erzgebirge“.  

 

U marketingových aktivit jen u montánní nominace se momentálně pracuje ve spolupráci s Živým 

krajem na vytvoření produktové karty. Zde je problém s nízkým zájmem starostů obcí a místních 

podnikatelů. 

Dále se u této nominace o marketing stará německá strana nominace. V zájmu je ale sehnat 

člověka i pro českou polovinu statku. 

 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. Upravená znění usnesení byla v pondělí 10. 12. 2018 odeslána 

příslušným členům komise k dotvoření a předložení do orgánů měst. Usnesení byla danými 

zastupitelstvy projednána. 

 

Další 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 

 - Česká republika je jediná, kdo nemá management plány ve formě dle posledního  

schváleného layoutu. Je dohoda, že dopracované dokumenty musí být hotové do dubna, 

takže to nevadí. Je potřeba pouze vše pohlídat, aby to bylo včas a dle dohody. 

- v souvislosti s dopracováním management plánů bude rozeslán starostům českých měst 

lázeňské nominace seznam otázek na doplnění. Ty se budou týkat rozpočtů, akcí, 

propagace, rozvoje infrastruktury apod. - otázky pošle Lubomír Zeman 

 

Hornický kulturní region Krušnohoří 

- momentálně se čeká na další vyjádření ICOMOS 
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- začíná se pracovat na další podpoře marketingových aktivit (již proběhla výstava 

v Senátu České republiky). 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí. 

 

5) Návrh změn v obsazení komise 

 

Jedná se o rozšíření reprezentantů jednotlivých statků. Ve věci DSO České lázně – salony Evropy 

se počká na jednání valné hromady, zda zůstane Jiří Klsák ředitelem.  

Dále je navrženo vzít do komise Ondřeje Cinka, kastelána Zámku Kynžvart, někoho přímo za 

radnici Mariánských Lázní a případně někoho za Karlovy Vary. 

Valná hromada DSO České lázně – salony Evropy bude přibližně za dva měsíce. 

Do příštího jednání komise si její členové promyslí, koho případně ještě jmenovat. 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí. 

 

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

 

Usnesení č. 39/1/19 

 

Plán práce byl připomínkován a schválen v následující podobě 

-   spolupráce na propagaci obou nominací a jedné komponenty 

-   definování designu webových stránek lázeňské nominace 

-  participace na případném zápisu statku Hornický kulturní region Erzgebirge/ Krušnohoří na 

Seznam světového dědictví UNESCO. 

-  finalizace a úpravy management plánů pro Slavné lázně Evropy 

- definice marketingových aktivit obou nominací ve spolupráci s Destinační agenturou 

Karlovarského kraje – Živý kraj, Dobrovolným svazkem obcí České lázně – salony Evropy a 

Montanregionem Krušné hory/ Erzgebirge o.p.s. 

- pořádání informativních akcí pro odbornou i laickou veřejnost ve věci stavu procesu a 

případných důsledků zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO 

- výběr dalších marketingových aktivit a předmětů sloužících k propagaci nominací UNESCO, 

vyplývajících ze společného Management plánu 

- nastavení společného managementu nominací společně s městy – ustanovení site managers group 

a místní řídící skupiny 

- návrh na rozšíření komise Rady karlovarského kraje pro UNESCO  

- definice role Karlovarského kraje ve vztahu k UNESCO 

-  komise bude fakultativně zvát odborníky na jednání. 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského 

kraje schválit Plán práce Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO na rok 

2019 v navrhovaném znění a ukládá OKPPLaCR připravit materiál pro jednání 

Rady Karlovarského kraje 
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7) Různé 

 

Členové komise byli Veronikou Vodičkovou informováni o faktu, že už mohou žádat o 

individuální dotace. 

 

Vojtěch Franta dále oznámil, že webové stránky „slavné lázně Evropy“ jsou těsně před spuštěním. 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí 

 

 

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

UNESCO se uskuteční ve středu 13. února 2019 od 14:00 v budově Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v zasedací místnosti 121 A. 

 

V Karlových Varech dne 21. 1. 2019 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

            

 

v. r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 


