
KARLOVARSKÝ KRAJ 
Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

 

1 

 

U s n e s e n í 
 

z 22. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 17. 4. 2019 ve 12:00 hodin na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

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

Václav Benedikt 

 

 

Přítomní/hosté: Zdeněk Hnízdil – zapisovatel,  

Veronika Vodičková – vedoucí odboru KPPLaCR,  

Petr Židlický – ředitel Destinační agentury Karlovarského kraje – Živý kraj 

 

Omluveni:  Jaroslava Pokludová, vedoucí oddělení památkové péče, odboru KPPLaCR 

 

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

Franta zahájil jednání v 12:20 hodin a ukončil v 14:20. Úvodem jednání předseda komise přivítal 

přítomné členy i hosty a konstatoval, že komise je na jednání dne 17. 4. 2019 usnášeníschopná.  

 

Členové komise schválili pozvané hosty a program v tomto znění: 

 

Program zasedání: 

 

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

2) Kontrola plnění úkolů. 

3) Marketingové aktivity nominací UNESCO. 

4) Kontrola plnění úkolů. 

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

Krušnohoří“. 

6) Informace o dění v organizaci DSO České lázně – salony Evropy 

7) Projednání dotací v rámci aktivit UNESCO 

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

  k účasti na projektu UNESCO – informace o chystaném projektu. 

- Finalizace brožury „Slavné lázně Evropy“ 

. 

Schváleni programu zasedání: 

Usnesení č. 42/04/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO schválila program 22. zasedání.  

  

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

 

2) Kontrola plnění úkolů 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského řešit 

problematiku ve věci chátrajících objektů na nominovaném území.  

 

Veronika Vodičková komisi krátce informovala o činnosti v rámci problematiky chátrajících 

objektů. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

3) Marketingové aktivity nominací UNESCO 

 

Byly projednány marketingové postupy jednotlivých nominací, jejich nedostatky a cíle. U 

„Hornického kulturnímu regionu Krušnohoří“ není problém v prostředcích jako v personálním 

obsazení. Na německé straně nominace mají jednotný layout a grafický manuál, a to jak pro tisk, 

tak online prostředí. Na setkání Turistického informačního centra Destinační agentury Krušné 

hory v Litvínově byla začátkem roku přislíbena iniciativa v jednání ve věci sjednocení marketingu 

celé nominace. 

Členové komise byli dále informováni o setkání zástupců CzechTourism, starostů nominovaných 

měst a zastupitelů infocenter, kde byla představena Koncepce cestovního ruchu Karlovarského 

kraje, a to také ve vztahu k nominacím na zápis na Seznam UNESCO. Následovat bude určení 

priorit a snaha o společné definování jednotných produktů pro lázeňský trojúhelník. (smart 

parking, elektromobilita aj.).  

Na příští jednání bude pozvána také Nora Dolanská, nová manažerka pro UNESCO, města 

Karlovy Vary 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

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

Krušnohoří“.  

 

Slavné lázně Evropy 

- v průběhu května se očekává výzva o zařazení do technické mise ICOMOC. Poté začne 

její organizace 

- technická mise by měla začít v průběhu září  

 

Hornický kulturní region Krušnohoří 

- čeká se do 30. 5. 2019 na sdělení ICOMOS, zda doporučí statek k zápisu  

- ve dnech 30. 6. - 10. 7. se uskuteční jednání v Baku, kde dojde případně k vyhlášení 
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Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO nepřijala k tomuto bodu žádné usnesení a bere 

výše uvedené informace na vědomí. 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

5) Informace o dění v organizaci DSO České lázně – salony Evropy 

Jiří Klsák skončí ke dni 30. 4. 2019. Následovat bude valná hromada DSO, kde bude ustanoven 

nový ředitel a případně i nové stanovy.  

 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

6) Projednání dotací v rámci aktivit UNESCO 

Členové komise projednali žádosti o individuální dotace subjektů Montanregion Krušné hory - 

Erzgebirge, o.p.s. 

 

Dle sdělení žadatele Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., bude dotace, ve výši 500 000 

Kč, využita na úhradu části nákladů spojených se žádostí Hornického regionu 

Krušnohoří/Erzgebirge o zápis na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, a 

to zejména na opravu, údržbu a výzkum zapsaných montánních památek, na posílení turistické 

infrastruktury Montanregionu a na prezentační a edukační aktivity. Částka, o níž je žádáno, je 

alokována v rozpočtu Karlovarského kraje na rok 2019. 

 

Usnesení č. 43/4/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského kraje doporučit 

Zastupitelstvu Karlovarského kraje schválit poskytnutí dostace Montanregionu Krušné Hory – 

Erzgebirge, o.p.s. ve výši 500 000 Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro: 5  proti: 0  zdržel se: 1 (Michal Urban se zdržel hlasování kvůli 

možnému střetu zájmů) 

 

 

Druhá žádost žadatele Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., je ve výši 79 860 Kč. 

Příspěvek vyplývá ze smlouvy o partnerství, kterou dne 2. května 2013 uzavřely Karlovarský a 

Ústecký kraj, obce Jáchymov, Boží Dar, Abertamy, Horní Blatná, Krupka a Měděnec. Podle této 

smlouvy činí výše příspěvku Karlovarského kraje 1/2 částky, kterou na činnost žadatele v běžném 

roce přispívají jednotlivé obce. Pro rok 2019 byl celkový příspěvek obcí stanoven na 159 720 Kč. 

Jedna polovina z této sumy tedy činí 79 860 Kč. Prostředky dotace budou využity na činnosti 
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související s žádostí o zápis Hornického regionu Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového 

dědictví UNESCO a na činnosti sloužící k posílení turistické infrastruktury Montanregionu. 

 

Usnesení č. 44/4/19 

 

Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO doporučuje Radě Karlovarského schválit 

poskytnutí dostace Montanregionu Krušné Hory – Erzgebirge, o.p.s. ve výši 79 860 Kč.  

 

HLASOVÁNÍ: pro: 5  proti: 0  zdržel se: 1 (Michal Urban se zdržel hlasování kvůli 

možnému střetu zájmů) 

 

 

7) Různé  

Mladí reportéři z 11 hlavních evropských termálních měst, kteří by byli pozváni k účasti na 

projektu UNESCO – informace o chystaném projektu. 

 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

 

Finalizace brožury „Slavné lázně Evropy“ 

 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

BEZ HLASOVÁNÍ 

 

23. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO se uskuteční  

ve středu 22. května 2019 od 14:00 

 

v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje v zasedací místnosti 121 A. 

 

 

V Karlových Varech dne 18. 4. 2019 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

            

 

v. r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

 

 


