
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

 

1 

 

U s n e s e n í 
 

z 21. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 20. 3. 2019 v 10:00 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

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

Václav Benedikt 

 

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 

Ondřej Cink – kastelán Zámku Kynžvart 

 

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

Franta zahájil jednání v 10:04 hodin a ukončil v 12:25. Úvodem jednání předseda komise přivítal 

přítomné členy i hosty a konstatoval, že komise je na jednání dne 20. 3. 2019 usnášeníschopná.  

 

Usnesením RK 192/02/19 ze dne 25. 2. 2019 byl jmenován novým členem Komise Rady 

Karlovarského kraje pro UNESCO Ing. Václav Benedikt. Ten se v úvodu setkání s ostatními členy 

a hosty přivítal a v krátkosti uvedl svou osobu.  

 

Členové komise schválili pozvané hosty a program v tomto znění: 

 

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

2) Marketingové aktivity nominací UNESCO – informace z jednání v Bathu. 

3) Kontrola plnění úkolů. 

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

Krušnohoří“. 

5) Návrh změn v obsazení komise. 

6) Různé - Mladí reportéři z 11 hlavních evropských termálních měst, kteří by byli pozváni 

k účasti na projektu UNESCO – informace o chystaném projektu. 

 

Různé - Zaslání nominačních dokumentům vybraným ministrům a prezidentovi České 

republiky. 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO schválila program 21. zasedání.  

  

pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 
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Průběh jednání: 

 

2) Marketingové aktivity nominací UNESCO 

 

Radním města Bath, Paul Myersem, bylo vyvoláno setkání na téma: marketingové aktivity po 

zápisu Great Spas of Europe. Na tomto jednání došlo k rozporům, a to zejména u české strany, 

která chce nominací prezentovat fenomén lázní trvající nepřetržité od 17. století. Ten naplňují 

některá zahraniční města z nominace pouze částečně. Vznikají marketingové projekty, na kterých 

se začne společně spolupracovat.   

 

Dále vzniká snaha, aby se lokální infocentra certifikovala na lokální destinační agentury. S těmi 

by pak mohla lépe spolupracovat Destinační agentura Karlovarského kraje – Živý kraj.  

 

Ve věci nové expozice v Zámku Kynžvart pro Daguerrotypie, momentálně vzniká projektová 

dokumentace.  

Vizí je, že hlavní část expozice bude přesnou replikou ateliéru Luise Dagguera, tak jak je 

zachycena na jeho daguerrotypii. Další části by mohl být i „video room“ s různými snímky a 

panely propagujícími další statky UNESCO v kraji. Je třeba zpřesnit architektonické zadání a 

vyvolat jednání o obecné představě části této expozice. 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí. 

 

 

3) Kontrola plnění úkolů 

 

Usnesením Rady Karlovarského kraje RK 71/01/19 ze dne 28. 1. 2019, došlo ke schválení Plánu 

práce komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO. Ten byl po svém schválení zveřejněn na 

webových stránkách úřadu. 

 

 

Usnesení č. 40/3/19 

 

Mgr. Jaroslava Pokludová  podala informace o dalším postupu ve věci „Seznamu objektů ve 

špatném stavu – výstup měst nominovaných na zápis na Seznam světového kulturního a 

přírodního dědictví UNESCO“, který vznikl na základě usnesení Komise RKK pro UNESCO č. 

32/07/18. 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského 

řešit problematiku ve věci chátrajících objektů na nominovaném území.  

 

pro: 6  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

Připravovaná brožura, která vyjde v anglickém i českém jazyce, je před finalizací. Momentálně 

probíhají poslední korektury. Bylo domluveno s autorem brožury, Michalem Urbanem a Petrem 
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Židlickým, že Živý kraj dodá ještě několik lepších leteckých snímků. Také ještě dojde k posunu 

loga lázeňské nominace na titulní straně. 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

další usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí. 

 

 

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

Krušnohoří“. 

 

Slavné lázně Evropy 

- přibližně před 14 dny přišla zpráva od Komise UNESCO v Paříži, že nominační 

dokumenty, odevzdané v lednu, jsou v pořádku. Nyní budou materiály předány ICOMOS 

na hodnocení. V září letošního roku by pak měly začít probíhat technické mise 

jednotlivých expertů. 

- do konce dubna budou odevzdány také lokální management plány českých měst, kde se 

momentálně pracuje na dokončení kapitol 6 a 7 s akčními body.  

- byli jmenováni site manažeři jednotlivých měst. Za Karlovy Vary to bude Lucie 

Sochorková, za Mariánské Lázně Vladimír Kajlík a za Františkovy Lázně vykonává tuto 

pozici dočasně tajemník města, pan Miroslav Jiřina. 

 

Hornický kulturní region Krušnohoří 

- momentálně se čeká na další vyjádření ICOMOS 

- do konce března se má uskutečnit poslední kolo hodnocení před červencovým zasedáním. 

Z tohoto posledního kola se česká i německá strana nominace dozví, zda bude montánní 

statek doporučen k hlasování k zápisu či nikoliv. 

 

 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 

 

Ke dni 30.4.2019 skončí Jiří Klsák jako ředitel DSO České lázně – salony Evropy. Následující den 

končí také jeho členství v Komisi RKK pro UNESCO. 

 

Radě Karlovarského kraje bude předložen materiál s návrhem vzít do komise Ondřeje Cinka, 

kastelána Zámku Kynžvart, zástupce města Mariánské Lázně a případně zástupce za Česko-

bavorský geopark.  

Za Karlovy Vary byl členem nově jmenován Václav Benedikt.  

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí. 



 4 

 

 

7) Různé - Mladí reportéři z 11 hlavních evropských termálních měst, kteří by byli pozváni 

k účasti na projektu UNESCO – informace o chystaném projektu. 

 

Tento bod byl přesunut na příští jednání komise. 

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné 

usnesení a bere výše uvedené informace na vědomí. 

 

 

Různé - Zaslání nominačních dokumentům vybraným ministrům a prezidentovi České 

republiky. 

 

Usnesení č. 41/3/19 

 

Ve dnech 19.-21.3.2019 navštívil Karlovarský kraj prezident republiky Miloš Zeman. Na svých 

setkáních s municipalitami i veřejností veřejně diskutoval otázky obnovitelných zdrojů a těžby 

uhlí. Členové komise vnímají postoje prezidenta republiky v rozporu s nominacemi Great Spas of 

Europe (Slavné lázně Evropy) a Hornický kulturní region Krušnohoří/ Erzgebirge, proto 

přistoupili k následujícímu usnesení.  

 

 Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského 

kraje rozeslat po jedné z nominačních dokumentací statků „Slavné lázně Evropy“ a 

„Hornický kulturní region Krušnohoří/ Erzgebirge“ ministru pro životní prostředí, 

ministru průmyslu a obchodu a prezidentovi České republiky, a to z důvodu 

znepokojení z vyjádření podpory těžby hnědého uhlí, ve dnech 19.-21.3.2019. 

 

pro: 5  proti: 0  zdržel se: 1 

 

 

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

UNESCO se uskuteční ve středu 17. dubna 2019 od 12:00 v budově Krajského úřadu 

Karlovarského kraje v zasedací místnosti 121 A. 

 

V Karlových Varech dne 22. 3. 2019 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

            

 

v. r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 


