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 U s n e s e n í 
 

z 24. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

konaného dne 19. 6. 2019 ve 13.00 hod. na Krajském úřadě Karlovarského kraje 

 

Přítomni:  Vojtěch Franta, Jan Kuchař, Ingeborg Štiková, Václav Benedikt, Michal 

Urban 

 

 

Přítomní/hosté:  

Martin Hurajčík - náměstek hejtmanky Karlovarského kraje, 

Zdeněk Hnízdil - zapisovatel,  

Veronika Vodičková - vedoucí odboru KPPLaCR, 

Jaroslava Pokludová - vedoucí oddělení památkové péče, 

Lucie Sochorková - site manager pro Karlovy Vary, 

Vladimír Kajlík - site manager pro Mariánské Lázně, 

Jitka Ettler Štěpánková - site manager pro Františkovy Lázně, 

Nora Dolanská - PR manager pro UNESCO města Karlovy Vary. 

 

Omluveni:   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 13.07 hod. a ukončil v 15:10. Úvodem jednání předseda komise přivítal 

přítomné členy i hosty a konstatoval, že komise je na jednání dne 19. 6. 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) Aktuální stav procesu nominací „Slavné lázně Evropy“ a „Hornický kulturní region 

Erzgebirge/Krušnohoří“. 

4) Marketingové aktivity nominací UNESCO. 

5) Plánované rozvojové projekty za města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy 

Lázně. 

6) Informace o tvorbě putovní outdoorové výstavy k zapsaným a nominovaným statkům 

UNESCO v Karlovarském kraji. 

7) Vernisáž výstavy k zápisu Hornického kulturního regionu Erzgebirge/ Krušnohoří na 

seznam UNESCO. 
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Schváleni programu zasedání: 

Usnesení č. 46/06/19 

 

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

  

HLASOVÁNÍ: pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

Průběh jednání: 

 

2) Kontrola plnění úkolů 

Pokračuje realizace projektu „Tvorba outdoorové výstavy zapsaných či nominovaných statků 

UNESCO v Karlovarském kraji“. Další informace k tomuto tématu jsou samostatnou součástí 

programu. 

 

Pokračuje realizace projektu „Brožura Slavné lázně Evropy“, která je už ve výrobě. 

Předpokládané dodání je konec června. 

 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

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

Erzgebirge/Krušnohoří“. 

Hornický kulturní region Erzgebirge/ Krušnohoří 

- od 30. 6. – 10. 7. 2019 se uskuteční zasedání  Výboru světového dědictví 

UNESCO v ázerbajdžánském Baku a pravděpodobně bude tento statek zapsán na 

seznam světového dědictví UNESCO. ICOMOS doporučil hornický statek zapsat. 

   

Slavné lázně Evropy 

- v červenci začnou přípravy na podzimní technickou misi ICOMOS – bude potřeba 

vše zorganizovat, vytipovat místa, sestavit program apod. Mise začíná v britském 

Bathu a končí v Karlových Varech.  

- dále se stanoví steering group jednotlivých měst   

 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  
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4) Marketingové aktivity nominací UNESCO 

 

Není jasné marketingové uchopení Hornického kulturního regionu Erzgebirge/ Krušnohoří. Bude 

třeba přejímat osvědčené metody a produkty od saské strany nominace. Rovněž se řeší možnost 

fyzického zázemí statku a jeho propagace. Bylo by vhodné a ze strany Karlovarského kraje 

žádoucí zřízení infocentra ve Vile Zenker v Abertamech. 

Hlavními tématy obou nominací budou kromě marketingu také doprava a infrastruktura - pohyb 

po horách, značení, parkoviště, cesty, WC, občerstvení, zastávky, tvorba brandu apod.  

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

5) Plánované rozvojové projekty za města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy 

Lázně 

 

Site manažeři jednotlivých měst představili seznamy památek a plánovaných úkolů vyplývajících 

z lokálních management plánů. Stanou se podkladem pro technickou misi ICOMOS. 

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

6) Informace o tvorbě putovní outdoorové výstavy k zapsaným a nominovaným statkům 

UNESCO v Karlovarském kraji. 

 

Vernisáž lázeňské části výstavy se uskuteční 29. 6. 2019 od 16.00 hod. před Tržní kolonádou při 

příležitosti zahájení Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech.  

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

výše uvedené informace na vědomí. 

 

BEZ HLASOVÁNÍ  

 

 

7) Vernisáž výstavy k zápisu Hornického kulturního regionu Erzgebirge/ Krušnohoří na 

Seznam UNESCO 

 

Usnesení č. 47/06/19 

 

Kompletní výstava i s montánní částí bude odhalena a zahájena dne 17. 7. na prostranství u kostela 

sv. Jáchyma v Jáchymově. Při této příležitosti dojde také na oficiální happening k oslavě zápisu 

statku na seznam UNESCO s tiskovou konferencí.  
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Vernisáž k zápisu Hornického kulturního statku Erzgebitge/Krušné Hory se uskuteční na 

prostranství před kostelem sv. Jáchyma v Jáchymově. Komise pro UNESCO doporučuje Radě 

Karlovarského kraje jako termín zahájení akce 17. 7. 

 

HLASOVÁNÍ: pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

25. zasedání Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO se uskuteční  

ve středu 16. července  2019 od 13:00 

 

v Královské mincovně Jáchymov. 

 

 

V Karlových Varech dne 24. 6. 2019 

Zapisovatel: Zdeněk Hnízdil  

 

            

 

v. r. 

 Ing. arch. Vojtěch Franta  

 Předseda Komise Rady Karlovarského kraje pro UNESCO 

 

 


